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Monitoring je řazen dle poskytovatele veřejné podpory 

 

Národní  
              

OP Integrovaný - Priorita 5: Národní podpora územního rozvoje - 5.2 Zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím revitalizace 
prostředí a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť. Podpora je poskytována na revitalizace prostranství a bytových 
domů. Žadateli jsou např. obce, vlastníci domů. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

ČMZRB - Municipální úvěr v programu MUFIS 2 

Poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka 

Sumář dotace: Cílem programu je výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury obcí, zejména vodovodů, kanalizací, čistíren 
odpadních vod a s nimi spojené úpravy komunikací a veřejných prostranství. Žádost o úvěr mohou předkládat obce či svazky 
obcí přímo (v případech zakázek malého rozsahu), v ostatních případech bude poskytování úvěrů posuzováno v rámci 
vyhlášených zadávacích řízení. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek: 40 000 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
              

ČMZRB - Program OBEC 2 - municipální úvěr 

Poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka 

Sumář dotace: Cílem programu je podpora zachování a rozvoje infrastruktury ve vlastnictví obce zvyšující kvalitu života obyvatel. 
Program je určen českým městům a obcím na podporu nezbytných investic na zlepšení kvality života jejich obyvatel. Jedná se o 
zvýhodněný municipální úvěr. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 
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Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek: 250 000 000 Kč  Minimální příspěvek: 8 000 000 Kč  

 
 
              

KÚ Liberecký - Dotační fond Libereckého kraje - 7.4 Archeologie 

Poskytovatel: Krajský úřad Libereckého kraje 

Sumář dotace: Cílem programu je záchrana a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji. Podporovanou aktivitou jsou 
archeologické výzkumy na území Libereckého kraje, které nejsou dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
hrazeny stavebníkem; restaurování, odborné zpracování a vyhodnocení movitých archeologických nálezů. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek: 200 000 Kč  Minimální příspěvek: 10 000 Kč  

 
 
              

OP Životní prostředí - Priorita 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží - 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady (výzva č. 64) 

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Specifickým cílem opatření je snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory 
odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů atd. Dále podporuje technologie k využívání 
druhotných surovin získaných z odpadů a projekty vedoucí ke snižování měrné produkce nebezpečných odpadů, včetně zařízení 
k nakládání s nimi. Příjemci jsou např. obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 19.03.2015  

Maximální příspěvek: 50 000 000 Kč  Minimální příspěvek: 500 000 Kč  

 
 
              

OP Životní prostředí - Priorita 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny (64. výzva pro 
oblasti podpory 6.2, 6.3, 6.4, 6.6) 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 
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Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na oblasti podpory 6.2, 6.3, 6.4 a 6.6. O podporu z této výzvy 
mohou žádat všichni přijatelní příjemci uvedení v platné verzi Implementačního dokumentu. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 19.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

OP Životní prostředí - Priorita 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu - 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů (65. výzva) 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je zabezpečení plošné dostupnosti kvalitního environmentálního vzdělávání, osvěty a 
environmentálního poradenství. Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce stávajících objektů a vznik nových center a 
poraden. Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, NNO, OPS, občanská sdružení atd. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 23.03.2015  

Maximální příspěvek: 10 000 000 Kč  Minimální příspěvek: 500 000 Kč  

 
 
              

Česká rozvojová agentura - Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce - 
Podpora šíření inkluzívního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v MŠ 
na jihu Moldavska 

Poskytovatel: Česká rozvojová agentura (ČRA) 

Sumář dotace: Cílem programu je např. zvýšit motivaci MŠ k inkluzivnímu vzdělávání, zlepšit dostupnost pitné a technické vody 
v MŠ, zlepšit infrastrukturu odpadních vod v MŠ. Podporovanou aktivitou je zlepšení dostupnosti předškolního vzdělávání pro 
děti s omezenými možnostmi v okresech Leova a Causeni. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické 
osoby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 27.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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Česká rozvojová agentura - Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce - 
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality 
vysokého školství v partnerských rozvojových zemích 

Poskytovatel: Česká rozvojová agentura (ČRA) 

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky ve zvolených programových a prioritních zemích 
programu prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Podporovanou 
aktivitou je asistence VŠ a akademickým pracovištím v partnerských zemích prostřednictvím působení českých vysokoškolských 
pedagogů. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 11.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Česká rozvojová agentura - Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce - 
Výstavba a vybavení ubytovny pro lékaře při nemocnici Karat (Etiopie) 

Poskytovatel: Česká rozvojová agentura (ČRA) 

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektu zaměřeného na výstavbu a vybavení ubytovny pro lékaře při nemocnici 
Karat ve woredě Konso v Regionu Jižních národů, národností a lidu. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a 
fyzické osoby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 26.03.2015  

Maximální příspěvek: 9 500 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Česká rozvojová agentura - Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce - 
Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii 

Poskytovatel: Česká rozvojová agentura (ČRA) 

Sumář dotace: Cílem programu je přímá pomoc zranitelným skupinám a posílení jejich postavení ve společnosti. Podporovanou 
aktivitou je např. podpora manuálních a volnočasových aktivit zdravotně postižených. Žadateli mohou být neziskové organizace, 
obce a právnické a fyzické osoby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 16.03.2015  
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Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

ČMZRB - Regionální rozvojový fond 

Poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na poskytování úvěrů z RRF na financování technické infrastruktury využívané 
podnikateli i nepodnikatelskými subjekty. Podporovány jsou projekty na např. výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury 
mimo průmyslové zóny, na výstavbu a rozvoj průmyslových zón. Žadateli jsou města a obce vyjma hl. m. Prahy a statutárních 
měst. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek: 30 000 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Finanční pomoc Švýcarska - Program švýcarsko-české spolupráce - BG Fond 
partnerství (výzva č. 13) 

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR 

Sumář dotace: Pomoc je určena k prohloubení spolupráce švýcarských a českých organizací napříč jednotlivými sektory. Tento 
blokový grant se soustředí na stávajících a nových partnerství mezi švýcarskými a českými institucemi. Podporovány jsou 
zejména aktivity školení a upevňování partnerství. Žádat mohou školy a další organizace veřejného a neziskového sektoru. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek: 4 300 000 Kč  Minimální příspěvek: 170 000 Kč  

 
 
              

Grantová agentura ČR - Juniorské projekty 

Poskytovatel: Grantová agentura ČR 

Sumář dotace: GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu juniorských projektů v oborech technické vědy; 
vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální 
vědy. Zahájení řešení je od 1. 1. 2015. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 
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Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Grantová agentura ČR - Mezinárodní projekty 

Poskytovatel: Grantová agentura ČR 

Sumář dotace: GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu bilaterálních grantových projektů s partnery 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Korea Research Foundation a National Science Council of Taiwan v oborech technické vědy; 
vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální 
vědy. Zahájení řešení je od 1. 1. 2015. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Grantová agentura ČR - Standardní grantové projekty 

Poskytovatel: Grantová agentura ČR 

Sumář dotace: GA ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu standardních grantových projektů v oborech 
technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-
environmentální vědy. Zahájení řešení je od 1. 1. 2015. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - E. Právní 
pomoc v zahraničí 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je právní pomoc v zahraničí 
při vymáhání odcizených a nezákonně vyvezených předmětů kulturní hodnoty. Žadateli jsou vlastníci těchto předmětů. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 
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Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR 

Sumář dotace: Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo 
památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností. Žadatelem 
mohou být vlastníci kulturních památek. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 15.09.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 50 000 Kč  

 
 
              

MK ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR 

Sumář dotace: Program byl založen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických 
měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace bude těmto městům poskytnuta pouze tehdy, pokud má 
dané město vlastní plán regenerace a pokud se společně s vlastníkem památky podílí na její obnově. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MK ČR - Regionální a národnostní kultura - Podpora regionálních kulturních 
tradic 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR 
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Sumář dotace: Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s 
významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných 
osobností působících v oblasti kultury. Účastnit se jej mohou právnické i fyzické osoby a občanská sdružení. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MMR ČR - Podpora bydlení - 3. stupeň povodňové aktivity 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Sumář dotace: Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, 
jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku na opravu bytu. Podporovanou aktivitou je např. 
nákup a výstavba ubytovacích jednotek. Žadateli jsou obce na jejímž území došlo k povodni, při níž byl vyhlášen 3. stupeň 
povodňové aktivity. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MMR ČR - Podpora bydlení - Krizový stav 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Sumář dotace: Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, 
jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku na opravu bytu. Podporovanou aktivitou je např. 
nákup a výstavba ubytovacích jednotek. Žadateli jsou obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MMR ČR - Podpora bydlení - Program výstavby podporovaných bytů - DT 1. 
Pečovatelský byt 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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Sumář dotace: Cílem programu je podpora je výstavby podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v 
důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Tato část je směřována 
na výstavbu pečovatelských bytů a tak zajištění bydlení osobám se sníženou soběstačností. Žadatelem mohou být podnikající FO 
a PO. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 13.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MMR ČR - Podpora bydlení - Program výstavby podporovaných bytů - DT 2. 
Vstupní byt 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je podpora je výstavby podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v 
důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Cílem výstavby 
vstupního bytu je zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Žadatelem 
mohou být podnikající FO a PO. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 13.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MMR ČR - Poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení FO nebo 
obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním 
stavby pro bydlení 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení FO a obcím, které byly postiženy povodní. 
Podporovanou aktivitou je odstranění stavby pro bydlení. Žadateli jsou fyzické osoby a obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Poskytovatel: Ministerstvo obrany ČR 

Sumář dotace: Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Žadatel není povinen se na financování projektu 
podílet. O příspěvek je možno žádat průběžně. O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Mezirezortní 
koordinační komise pro válečné hroby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 50 000 Kč  

 
 
              

MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti 

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace Evropského sociálního fondu 

Sumář dotace: Program má za cíl zabezpečit právo občana na zaměstnání, dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po 
pracovních silách a dosáhnout produktivního využití pracovních sil. Tato politika je zaměřena na zaměstnavatele a na uchazeče o 
zaměstnání. Předmětem podpory jsou např. rekvalifikace, zapracování nových zaměstnanců, zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, apod. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MV ČR - Příspěvek na provoz azylových zařízení 

Poskytovatel: Správa uprchlických zařízení MV ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je přispět obcím na provoz azylových zařízení. Program vychází ze zákona o azylu. Žadateli jsou 
obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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MV ČR - Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je podpora reprodukce požární techniky. Podporovanou aktivitou je nákup CAS (CAS 7,5, CAS 10, 
CAS 15 nebo CAS 20). Program je určen pro vybrané obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MV ČR - Státní integrační program v oblasti bydlení 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je podpora azylantů. Podporovanou aktivitou je zajištění bydlení pro azylanty. Žadatelem o grant 
mohou obce a majitelé bytů. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MZ ČR - Program podpory a ochrany veřejného zdraví - Národní program řešení 
problematiky HIV/AIDS 

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Sumář dotace: Dotační program má za cíl přispět k řešení problematiky HIV/AIDS v České republice, zejména podporou 
občanských sdružení, ale i jiných organizací, které poskytují péči takto nemocným. Žadateli jsou např. NNO, obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MZ ČR - Rezidenční místa 

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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Sumář dotace: Cílem programu je např. finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium 
lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni. Podporovanou aktivitou je vzdělávání zdravotnických pracovníků. 
Žadateli jsou např. OPS, OS. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Tento program má za úkol podporovat majitele lesů se zvláštním významem (ochranné, hospodářské,..) v 
používání ekologických a přírodě šetrných technologií. Zejména se pak jedná o vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou nebo 
koněm v lesním porostu, nepoužívání těžkých strojů apod. Žadateli mohou být vlastníci lesa. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 1 000 Kč  

 
 
              

MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi a 
lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na poskytování podpory na přirozenou a umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou, 
ochranu mladých lesních porostů do stádia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek o velikosti minimálně 160 cm a na hnojení 
a vápnění lesních porostů. Žadateli jsou vlastníci lesa, nebo osoby s právy a povinnostmi vlastníka lesa. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 1 000 Kč  
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MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na 
území celé České Republiky. Konkrétně jsou podporovány aktivity typu: přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova 
sadbou, zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů a další aktivity. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 1 000 Kč  

 
 
              

MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na ochranu lesa 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Program podporuje hospodaření v lesích. Zejména se pak jedná o podporu zakládání a obhospodařování 
semenných sadů. Potenciálními žadateli jsou vlastníci lesů. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých 
výměr 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na poskytování podpory na sdružování vlastníků lesů - i nájemců - do větších sdružení. 
Finanční podpora se poskytuje na konkrétní správu sdruženého majetku a tato podpora se odvíjí od velikosti zalesněné plochy, 
která vznikne sdružením vlastníků. Žadateli mohou být sdružení lesa a jejich členové. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 1 000 Kč  
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MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu ohrožených druhů zvěře, na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo 
poddruhy, na zlepšování životního prostředí zvěře, na použití dravců v ochraně rostlin a na zdolávání nákaz v chovech zvěře 
mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvek na zvyšování podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Program podporuje zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin pro lesy na území národních parků a 
jejich ochranných pásem. Podporovanou aktivitou je např. přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin. Potenciálními 
žadateli jsou vlastníci lesů. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MZe ČR - Lesní hospodářství - Příspěvky na vyhotovení lesních hospodářských 
plánů v digitální formě 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Tento program má za úkol motivovat vlastníky lesů ke zpracovávání lesních hospodářských plánů v digitální 
podobě. Mělo by tak být dosaženo stavu, kdy budou veškeré informace o českých lesích poskytnuty pro potřeby orgánů státní 
správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 1 000 Kč  
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MZe ČR - Oblast vod - 2.A Podpora prevence před povodněmi (program č. 129 
260) 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

Sumář dotace: Předmětem podpory jsou technická protipovodňová opatření, zaměřená na vytváření akumulačních a retenčních 
prostor podél vodních toků, tedy zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů povodní. 
Žadatelem je veřejný sektor. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.10.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MŽp ČR - Dotační program pro česko-neměcké pilotní projekty 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Sumář dotace: SRN vyhlašuje výzvu na projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí v zemích střední a východní Evropy. 
Podporovanou aktivitou je např. snížení znečištění ovzduší a vod v příhraničních regionech. Žadatelem je podnikatelský i veřejný 
sektor. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MŽp ČR - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (nápravy škod po povodni) 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je obnova přirozených funkcí krajiny. Program se dělí na 6 podprogramů. Mezi podporované 
aktivity patří např. realizace záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Žadateli jsou 
např. AOPK ČR, města, obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek: 1 000 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 
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MŽp ČR - Program péče o krajinu - B. Podprogram pro zlepšování dochovaného 
přírodního a krajinného prostředí 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině. Podporováno je vytváření podmínek pro 
zachování nebo obnovu významných biotopů. Žadatelem může být např. organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 20.03.2015  

Maximální příspěvek: 250 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MŽp ČR - Program péče o krajinu - C. Podprogram pro zabezpečení péče o 
ohrožené a handicapované živočichy 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině. Podporovány jsou záchranné stanice pro 
ohrožené a handicapované živočichy. Cílem programu je především zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. 
Žadatelem může být např. organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 20.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Nadace ČEZ - Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Sumář dotace: Program podporuje výstavbu nových dětských a sportovních hřišť. Projekty Oranžových hřišť zohledňují 
nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky. O finanční příspěvek mohou žádat 
všechny právnické osoby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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Nadace ČEZ - Grantové řízení Stromy 2015 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Sumář dotace: Cílem projektu je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů 
dřevin. Žádat mohou obce, města nebo městské části. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.07.2015  

Maximální příspěvek: 200 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Nadace ČEZ - Podpora regionů 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Sumář dotace: Cílem projektu je podpora obecně prospěšným účelům zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, 
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí. Žadatelem může být pouze 
právnická osoba. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Nadace - ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti - Partnerské projekty - 
Stavební projekty a obnova památek 

Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 

Sumář dotace: Obecným cílem nadace je podpora projektů směřujících do budoucna, které jsou společným zájmem České 
republiky a Spolkové republiky Německo. Konkrétně bude z programu podporována činnost rekonstrukce památek. O tuto 
podporu se mohou ucházet všechny právnické a fyzické osoby při splnění všech specifických podmínek. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 15.08.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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OP Životní prostředí - Priorita 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (64. výzva 
pro podoblasti podpory 3.1.1., 3.2.1. a 3.2.2.) 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukce zařízení pro výrobu tepla, elektřiny a 
realizace úspor energie či využití odpadního tepla. Žadateli mohou být státní organizace, obce a města, veřejné instituce a NNO. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 19.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

SFRB - Dotace obcím do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu 
poškozeného povodněmi - povodně 

Poskytovatel: Státní fond rozvoje bydlení ČR (SFRB) 

Sumář dotace: Cílem je financováním obnovy bytového fondu poškozeného povodní do zvláštních povodňových fondů. Z těchto 
prostředků budou obce poskytovat příspěvky jednotlivým vlastníkům, jejichž domy, byty nebo rodinné domy byly poškozeny 
povodní. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

SFRB - PANEL 2013+ 

Poskytovatel: Státní fond rozvoje bydlení ČR (SFRB) 

Sumář dotace: Cílem programu je pomoci s opravou přes 1,5 milionu bytů, které ještě zbývá opravit. Podporovanou aktivitou 
jsou opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor. 
Žadateli jsou vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví - jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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SFRB - Program JESSICA 

Poskytovatel: Státní fond rozvoje bydlení ČR (SFRB) 

Sumář dotace: Program JESSICA je finančním nástrojem Integrovaného operačního programu (IOP) a doplňuje končící 
programové období Evropských strukturálních fondů, které byly určeny právě pro města s IPRM. Podporovanou aktivitou je 
rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů, zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení. Žadateli jsou např. obce, 
NNO. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

SFRB - Úvěry na opravy a modernizace domů 

Poskytovatel: Státní fond rozvoje bydlení ČR (SFRB) 

Sumář dotace: Cílem programu je poskytnout podporu na opravy a modernizace domů formou nízkoúročených úvěrů. Žadateli 
jsou všichni vlastníci bytových domů bez rozdílu technologie výstavby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

SFRB - Úvěry na výstavbu nájemních bytů 

Poskytovatel: Státní fond rozvoje bydlení ČR (SFRB) 

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit výstavbu nájemních bytů, zvláště pro seniory a nízkopříjmové skupiny obyvatel. 
Podporovanou aktivitou je úvěr na podporu výstavby nájemních bytů. Žadateli mohou být např. obce, podnikatelské subjekty. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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SFŽP - Národní programy - Program zeleň do města a jejich okolí 

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je revitalizace městské i příměstské zeleně a s tím souvisejících aktivit včetně podpory mobiliáře 
a doprovodných prvků. Podporovanou aktivitou je revitalizace městské i příměstské zeleně a s tím souvisejících aktivit včetně 
podpory mobiliáře a doprovodných prvků. Žadateli jsou obce. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek: 400 000 Kč  Minimální příspěvek: 200 000 Kč  

 
 
              

SFŽP - Program na podporu systému pro nakládání s autovraky 

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených 
zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Podporovanou aktivitou je 
např. svoz opuštěných vozidel na sběrná místa, odstranění autovraků. Žadateli jsou např. podnikatelé, města, kraje. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Evropský  

              

2014-2020: Central Europe (Nadnárodní spolupráce) 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Sumář dotace: Nadnárodní program Central Europe plynule navazuje na minulé programovací období. V období 2014-2020 
budou podporovány tyto 4 prioritní osy: PO 1 - Spolupráce v oblasti inovací, PO 2 - Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií, 
PO 3 - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný rozvoj, PO 4 - Spolupráce v oblasti dopravy. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 13.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 
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EK - Horizont 2020 Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Společenské 
výzvy - Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektující společnosti 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program podporuje opatření, která zvýší odolnost Evropy a její schopnost čelit současným i budoucím 
problémům a které ovlivní její rozvoj. Zejména je podporováno několik cílů v oblasti otevřené, inovativní a reflektující 
společnosti. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 12.05.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

EK - Horizont 2020 Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Společenské 
výzvy - Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program se zaměřuje na mezinárodní spolupráci v oblasti letectví, nadnárodní spolupráci v evropském 
dopravním výzkumu, automatizaci v silniční dopravě, inovativní řešení v oblasti městské dopravy a další aktivity v oblasti 
dopravy. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 23.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

EK - Horizont 2020 Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Vedoucí 
postavení průmyslu - (LEIT) Informační a komunikační technologie 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program se zaměřuje na problematiku ICT především v následujících okruzích: Příští generace výpočetní techniky, 
Budoucí internet (cloud computing, kolektivní platformy), Technologie pro digitální obsah a správu informací, Pokročilá rozhraní 
a robotika, Mikro- a nanoelektronika a fotonika. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 14.04.2015  
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Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Finanční mechanismus EHP/Norska - Program CZ01 - Fond pro bilaterální 
spolupráci na národní úrovni (2. výzva) 

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR 

Sumář dotace: Cílem programu je posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou 
republikou v rámci programových oblastí. Žadateli mohou být subjekty, které v podporovaných programových oblastech působí 
po dobu minimálně 1 roku (v rámci 2. výzvy pouze obce, kraje a příspěvkové organizace obcí, měst a regionů). 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.12.2016  

Maximální příspěvek: 397 500 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Finanční mechanismus EHP/Norska - Program CZ08 - Opatření B 

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR 

Sumář dotace: Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z 
donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. O dotaci mohou žádat vědecké 
výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky, veřejné a soukromé subjekty, svazy obcí a nestátní neziskové organizace. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.04.2016  

Maximální příspěvek: 530 000 Kč  Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Finanční mechanismus EHP/Norska - Program CZ11 - Opatření B 

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR 

Sumář dotace: Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z 
donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. O dotaci mohou žádat vědecké 
výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky, veřejné a soukromé subjekty, svazy obcí a nestátní neziskové organizace. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.04.2016  
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Maximální příspěvek: 530 000 Kč  Minimální příspěvek: 53 000 Kč  

 
 
              

Kreativní Evropa - program MEDIA - Podpora práce s publikem 

Poskytovatel: Education, Audiovisual, and Culture Executice Agency 

Sumář dotace: Cílem programu je podpora práce s publikem. Podporovány jsou akce zaměřené na oslovení širšího (zejména 
mladého) publika prostřednictvím evropských filmů a akce v oblasti rozvoje filmové gramotnosti. Žadateli mohou být právnické 
osoby sídlící v jedné ze způsobilých zemí. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 26.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

MK ČR - Podpora kulturních aktivit vysílaných do zahraničí 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR 

Sumář dotace: Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich 
projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Podporovanou aktivitou jsou např. 
projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí. Žadateli jsou FO s 
živnostenským oprávněním a PO, které poskytují veřejné kulturní služby. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 01.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Klíčová akce 1 - Vzdělávací mobility jednotlivců - Mládež 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program se zaměřuje na projekty mobility v oblasti mládeže. Podporovány jsou výměny mládeže v délce do 21 
dní, Evropská dobrovolná služba v délce do 12 měsíců a dále odborná příprava pracovníků s mládeží a vytváření sítí. Žadateli 
mohou být subjekty působící v oblasti mládeže a skupiny mladých lidí podílející se na práci s mládeží. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.04.2015  
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Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Klíčová akce 1 - Vzdělávací mobility jednotlivců - Rozsáhlé 
akce Evropské dobrovolné služby 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program podporuje rozsáhlé akce v rámci Evropské dobrovolné služby, které umožňují mladým lidem účastnit se 
neplacené dobrovolnické služby v zahraničí v délce do 2 měsíců. Program podporuje jako doplňkové aktivity semináře, 
konference, workshopy. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 03.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Klíčová akce 1 - Vzdělávací mobility jednotlivců - Vzdělávání 
a odborná příprava 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program podporuje projekty mobility pro studenty VŠ a odborného vzdělávání a přípravy. Dále projekty mobility 
pro zaměstnance VŠ, odborného vzdělávání a přípravy a škol a pro pracovníky vzdělávání dospělých. Žadateli jsou subjekty v 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 04.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Klíčová akce 2 - Spolupráce na inovacích a výměně 
osvědčených postupů - Budování kapacit v oblasti mládeže 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program podporuje aktivity podněcující politický dialog, spolupráci, vytváření sítí, velké mládežnické akce, 
informační kampaně a další aktivity v oblasti práce s mládeží. Žadateli jsou subjekty neziskového a veřejného sektoru. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 
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Uzávěrka příjmu žádostí 03.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Klíčová akce 2 - Spolupráce na inovacích a výměně 
osvědčených postupů - Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program podporuje vytváření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného 
vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých a dále partnerství v oblasti mládeže. Projekt musí být 
realizován v partnerství minimálně 2, resp. 3 organizací. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.03.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Klíčová akce 3 - Podpora reformy politiky - Setkávání 
mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže 

Poskytovatel: Evropská komise 

Sumář dotace: Program podporuje aktivity (jako např. setkávání, semináře, konference, diskuze), které vytvářejí prostor k 
diskuzi o otázkách týkajících se mládeže a které poskytují prostor pro aktivní účast mladých lidí. Žadateli mohou být subjekty 
neziskového a veřejného sektoru. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.04.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Program Erasmus+, Sport 

Poskytovatel: Evropská komise 
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Sumář dotace: Program podporuje vytváření partnerství a spolupráci v oblasti sportu a neziskové evropské sportovní akce 
netýkající se Evropského týdne sportu 2015. Žadateli mohou být subjekty veřejného a neziskového sektoru z oblasti sportu. 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí 14.05.2015  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
 
              

Visegrádský fond - Malé projekty 

Poskytovatel: International Visegrad Fund 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na poskytování finančních prostředků na aktivity v následujících oblastech: kulturní 
spolupráce; vědecká výměna a výzkum; školství; výměny mezi mladými lidmi; přeshraniční spolupráce; podpora turismu. 
Oprávnění žadatelé v tomto programu jsou právnické a fyzické osoby ze zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, 
Maďarsko). 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: Nestanoven 

 
              

Visegrádský fond - Standardní projekty 

Poskytovatel: International Visegrad Fund 

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na poskytování finančních prostředků na aktivity v následujících oblastech: kulturní 
spolupráce; vědecká výměna a výzkum; školství; výměny mezi mladými lidmi; přeshraniční spolupráce; podpora turismu. 
Oprávnění žadatelé v tomto programu jsou právnické a fyzické osoby ze zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, 
Maďarsko). 

Status programu Otevřeno pro podávání žádostí 

Uzávěrka příjmu žádostí Nestanovena  

Maximální příspěvek:  Nestanoven Minimální příspěvek: 6 001 Kč  

 
 
 


