
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

XX. Celostátní finanční konference 

Národní dotační programy 

Ministerstva pro místní rozvoj 

šité na míru obcím 



 

 Dotace – regionální politika  

 Dotace – bytová politika  

 Dotace – cestovní ruch  

 Dotace – územní plánování  

 Dotace – nestátní neziskové organizace 

 
Výzvy k podávání žádostí o dotace: říjen 2017 – leden 2018 

Alokace: dle schváleného státního rozpočtu 

Podpora obcím ze státní rozpočtu 



Program:   Podpora rozvoje regionů 

Podprogram:  Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Cíl: Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá 

participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s 

místními tradicemi.  

Vyhlášené dotační tituly 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (80%, 600 tis. Kč. –  2 mil. Kč) 

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (70%, 50 – 400 tis. Kč);  

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč); 

DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací (50%, 100 tis. Kč – 1 mil. Kč) 

DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (70%, 500 tis. Kč – 5 mil. Kč) 

DT č. 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón 

 

Oprávněný žadatel: obce do 3 tisíc obyvatel, případně svazky obcí 

 

Alokace: 525 mil. Kč 

Dotace – regionální politika 



Program:  Bezbariérové obce  

Podprogram:  Odstraňování bariér v budovách domů s   

  pečovatelskou službou a v budovách městských a 

  obecních úřadů 

 

Cíl: Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování 

bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou 

službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.  

 

Výše dotace:  max. 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, 

 

Žadatel:  obec 

Alokace:  15 mil. Kč 

Dotace – regionální politika  



Program:   Bezbariérové obce  

Podprogram:  Euroklíč 

 

Cíl: Napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou 

schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 

kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území 

ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. 

Osobám se zdravotním postižením jsou univerzální „euroklíče“ distribuovány na základě 

průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány 

prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě 

zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných 

budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.). 

 

Výše dotace:  až 100% uznatelných skutečně vynaložených nákladů 

Žadatel:  obec, nevládní neziskové organizace 

Alokace:  5 mil. Kč 

Dotace – regionální politika  



Program:   Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách  

Cíl: Přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově 

základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím 

odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti 

a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského 

majetku postiženého živelní pohromou. 

Dotační tituly: 

DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav  

 (vyhlašován na základě strategie vlády pro obnovu území) 

DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav  

 (vyhlašován každoročně) 

 

Výše dotace:  obce 70% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč;  

  kraje 40% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč 

Žadatel:   obec nebo kraj 

Alokace:  50 mil. Kč 

 

Dotace – regionální politika 



Program:   Revitalizace území 

Podprogram:  Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  

Cíl:  Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku 

sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou 

revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než 

sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem 

programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji 

obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.  

Dotační tituly: 

DT č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a 

Karlovarského kraje. 

DT č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním 

titulu 1. 

Výše dotace:      80 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů (300 tis. Kč. – 10 mil. Kč) 

Žadatel:            obec 

Alokace:           100 mil Kč    

 

Dotace – regionální politika 



 

Program:   Podpora bydlení 

Podprogram:  Podporované byty  

 

Cíl: Je podporován vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, 

které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé 

sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života – a jsou schopné plnit 

povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.  

 

Dotační tituly:   

DT č. 1 Pečovatelský byt je určen pro seniory 65+ nebo zdravotně handicapované.  

 

 

 

Výše dotace:  max. 600 tis. Kč na jeden byt („SGEI de minimis“) 

Žadatel:   právnická osoba včetně obcí 

Alokace:   120 mil. Kč 

Dotace – bytová politika 



Program:   Podpora bydlení 

Podprogram:  Podporované byty  

  

DT č. 3 Komunitní dům seniorů je cílem výstavby zajištění sociálního nájemního bydlení pro 

seniory 60+ tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a 

současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše dotace:  max. 600 tis. na jeden byt („SGEI de minimis“) 

Žadatel:  právnická osoba včetně obcí  

Alokace:   120 mil. Kč 

Dotace – bytová politika 



Dotace – bytová politika 

 

 

Program:   Podpora bydlení 

Podprogram: Bytové domy bez bariér  

 

Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a 

výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny.  

 

 

 

Výše dotace: 50% uznatelných nákladů na akci, max. však:  

 a) 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu, 

 b) 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro jeden vchod do bytového domu,  

 c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu. 

 Dotace je v režimu de minimis  

Žadatel: vlastník bytového domu 

Alokace:  60 mil. Kč 



Program:   Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Podprogram:  Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

  (investiční aktivity) 

Cíl: rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podpora investic do CR a 

rozšíření rozsahu poskytovaných služeb, zachování zaměstnanosti v oblasti CR, zpřístupnění 

aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, rozprostření návštěvnosti 

(rovnoměrná návštěvnost regionů, omezení sezónnosti), podpora tvorby produktů a 

marketingové aktivity v cestovním ruchu, posilování konkurenceschopnosti regionálních 

destinací, rozvoj kvality služeb. 

Dotační tituly:   DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit 

  DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR („podnikatelé“) 

  DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu („obce, NNO“) 

Žadatel:   obce, kraje, podnikatelé, provozovatelé TIC, geoparky, NNO, destinační   

  společnosti, mikroregiony, DSO apod. 

Výše dotace:  max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce 

 

 

Dotace – cestovní ruch 



Program:   Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Podprogram:  Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

  (neinvestiční aktivity) 

Cíl: zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími i zahraničními 

návštěvníky, rozvoj brandingu destinací, zachování zaměstnanosti v regionech, zlepšení 

provázanosti a koordinace nabídky CR na území kraje, zkvalitnění strategického rozhodování 

v destinacích CR, podpora tvorby produktů a marketingové aktivity v cestovním ruchu, 

posilování konkurenceschopnosti regionálních destinací, rozvoj kvality služeb. 

Dotační tituly:  

  DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů (odd. CR kraje, krajská DS)  

  DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni (registrovaná 

  destinační společnost – různé právní subjektivity – zapsaný spolek, 

  svazek obcí, o.p.s., p.o. aj.) 

 

Žadatel:   krajská destinační společnost, oddělení CR kraje, registrovaná destinační 

  společnost  

Výše dotace:  max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce 

 

Dotace – cestovní ruch 



Program:  Podpora územně plánovacích činností obcí 

Podprogram:  Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 

   

Cíl:   Podpora pořízení územních plánů konkrétně u obcí, které nemají žádný územní plán, 

nebo májí územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem 

obce před 1. 1. 2007. 

Vyhlášené dotační tituly: 

 DT č. 1  Územní plán 

 

Žadatel:  Obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují 

 územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP, 

 nebo z Programu rozvoje venkova). 

Výše dotace: 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně 400 000 Kč na 

 jeden územní plán. 

Alokace:  20 mil. Kč 

Dotace – územní plánování 



Oblasti podpory  

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení  

3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni  

4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí  

 

 

 

Žadatel:   nestátní nezisková organizace 

Výše dotace:  70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

 

Dotace – nestátní neziskové organizace 



• Vydáno na začátku roku 2017 

• Téměř 200 dotačních titulů pro obce 

• Tituly se často opakují beze změn,  

možno využít i v následujících letech 

• 89 titulů popsáno detailně (největší zájem obcí) 

• 110 titulů krátce shrnuto 

 

 

Národní dotační tituly pro obce 



• Rostoucí význam (očekávaný pokles evropských prostředků) 

• Potřeba optimalizovat a koordinovat systém dotačních titulů 

• Velký počet – cca 300 

• Roztříštěnost – podobná témata řeší více resortů 

• Dosažení shody při formulování priorit 

• Priority národní, regionální a lokální 

• Využití stěžejních dokumentů 

• Omezené množství prostředků – nelze řešit dotacemi všechna 

témata 

• Zohlednění specifik regionů – územní dimenze 

• Diskuze o dalších finančních a nefinančních nástroje reg. rozvoje 
 

 

 

Budoucnost národních dotací 



• Aktuálně v přípravě 

• Schválení do května 2018 (vyjednávání alokace ze státního rozpočtu) 

• Podstatné vstupy 

• Analytické výstupy ze Strategie regionálního rozvoje 2021+ 

• Regionální akční plány (potřeby, absorpční kapacita, bariéry čerpání) 

• Stávající program Podpora rozvoje regionů 

• Výstupy z RAP – národní zdroje (2018-2019) 

• Nároky na stávající dotační tituly: 50 mld. Kč 
• Krajské silnice, kulturní památky, sportovní infrastruktura 

• Požadavky na nové dotační tituly: 18 mld. Kč 
• Základní a mateřské školy, turistické cyklotrasy, bytová výstavba, zasíťování 

obecních pozemků 

• Projednání se zástupci příslušných resortů do konce roku 2017 

Program rozvoje regionů 2019+ 



• Partnerský přístup, snaha o maximální shodu všech aktérů, jasné priority 

• Analytická část 

• Širší analytický podklad a z něj vyplývající problémová analýza 

• Souhrn zaslán k připomínkám členům pracovních skupin k 29. 8. 

• Schůzky s akademiky, vedoucími odborů strategického rozvoje krajů, 

sekretariáty RSK 

• Listopad – projednání v pracovních skupinách (včetně zástupců obcí, MAS, 

krajů, RSK) 
 

• Informace na webu územní dimenze 

• Dokončení návrhové části: červenec 2018 

• Dokončení implementační části: listopad 2018 

• Předložení vládě: leden 2019 

• SRR jako jeden z podkladů pro nastavení budoucí politiky soudržnosti 

Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 



Ing. David Koppitz 

ředitel odboru regionální politiky 

 

 

David.koppitz@mmr.cz 

www.mmr.cz  

Přeji Vám mnoho úspěchů. 

mailto:David.koppitz@mmr.cz
http://www.mmr.cz/

