
Národní dotace MMR pro města a obce v roce 2020 
 
  
Ministerstvo pro místní rozvoj bude i v letošním roce v rámci programu Podpora rozvoje 
regionů 2019+ podporovat rozvoj českých měst a obcí. 
 
V roce 2020 bude převážná část výzev určena pro obce do 3 000 obyvatel, některé budou 
ovšem zaměřeny také na obce do 10 000 obyvatel.  
Velké množství financí bude navíc určeno pro projekty, které byly v roce 2019 uloženy do 
zásobníku. V tomto případě je na projekty náhradníků z minulého roku určeno 1,03 miliardy 
korun.  
  
Přehled dotačních titulů pro rok 2020 v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+: 
 
Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova (žadatel: obec do 3 tis. obyvatel); alokace 
368,5 milionů korun.  

• Podpora obnovy sportovní infrastruktury  

• Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – určeno pro obce, které v této soutěži v roce 
2019 získaly jakékoli z ocenění 

• Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – v roce 2019 
nebyl tento titul vyhlášen, lze využít pouze pro nekomerční využití na hřiště bez vazby 
na tělesnou výchovu ve školách, oproti minulosti nebude možné financovat výstavbu 
altánků apod. 

• Podpora dostupnosti služeb (žadatel: obec do 1 tis. obyvatel) bude umožňovat obcím 
žádat o dotaci na provoz prodejny, čekárny, ordinace lékaře apod., podmínkou zde 
je, že v dané obci nesmí být jiná služba stejného typu  

• Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí je určena nejen obcím, 
ale také DSO a je zaměřena na odborné vzdělávání, výměnu zkušeností apod.  

  
Podprogram: Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli; alokace 50 milionů korun.  

• Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
  
Zásobník / náhradníci z roku 2019 (tj. noví žadatelé nejsou v současné chvíli přijímáni):  

• Podpora obnovy místních komunikací (příjemci do 3 tis. obyvatel) ; alokace 400 
milionů korun 

• Podpora obnovy místních komunikací (příjemci 3 – 10 tis. obyvatel) ; alokace 100 
milionů korun  

• Podpora obnovy místních komunikací (příjemci nad 10 tis. obyvatel) ; alokace 30 
milionů korun  

• Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (příjemci do 3 tis. obyvatel) ; alokace 500 
milionů korun  

   
 
Obce a města mohou své žádosti o dotaci podávat až do 17. února 2020. Více informací 
k tomu programu naleznete na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-
regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova. 
 
Oddělení podpory bydlení dále bude v roce 2020 podporovat obce prostřednictvím 
dotačních titulů:  
 
Program Podpora bydlení pro rok 2020 

• Bytové doby bez bariér – dotace je určena na odstranění bariér při vstupu do 
bytového domu a výtahu, dále na výstavbu výtahu tam, kde do současné doby nebyl 
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• Technická infrastruktura – dotace je určena na výstavbu komunikací, vodovodů, 
kanalizací v lokalitě, která je určena pro budoucí výstavbu rodinných a bytových 
domů, obce mohou získat 80 000 na jeden pozemek 

• Podporované bydlení je určeno pro obce i PO a umožní budovat pečovatelské byty a 
komunitní domy seniorů  

 
Více informací naleznete na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-
bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020  
 
Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2020 

• Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů 

• Euroklíč 2020 
 
Více informací naleznete na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-
regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok 
 
 
Odbor územního plánování bude i v roce 2020 pod 
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí  

• V rámci tohoto dotačního titulu bude možné čerpat dotaci v max. výši 400 000 korun 
(max. 80% ceny) a to na pořízení ÚP pakliže jej nepořídily z dotací IOP, IROP anebo 
PRV  

 
Více informací naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemniho-
planovani-a-architektonickych-u/Uzemni-plany-pro-obce/Uzemni-plan-2020 
 
  
Státní fond rozvoje bydlení neplánuje pro rok 2020 žádné novinky. Co bude nové, je název 
instituce. V průběhu roku dojde k přejmenování na Státní fond podpory investic. O dotace 
vypsané v rámci SFRB mohou opět žádat nejen fyzické a právnické osoby, ale také obce.  
 
V roce 2020 bude možné žádat o dotace a úvěry v rámci programů: 

• Panel 2013+, který je určen všem vlastníkům bytových domů, tj. i obcím, a to na 
komplexní opravu domu (od základů po střechu, vč. oprav bytů – nová bytová jádra, 
elektřina; ale také na balkony a výtahy). 

• Nájemní domy, kde je možné stavět nové nájemná domy pro určité skupiny obyvatel, 
kam spadají senioři, mladí do 30 let apod. 

• Program pro mladé určený pro FO. 

• Regenerace sídlišť určený pro obce (do r. 2018 spadal tento program pod MMR) a 
v rámci kterého lze financovat úpravy veřejného prostranství – výzva na rok 2020 
byla vyhlášena do 18.12.2019, další kolo příjmu žádostí se očekává v srpnu/ září 
2020. 

• Výstavba pro obce určený pro obce, MČ i DSO, které mohou díky těmto dotacím a 
úvěrům modernizovat, stavět i upravovat sociální byty, dostupné byty a smíšené 
domy. 

• Program zateplování, který je v současné době přípravě jeho spuštění je plánováno 
na březen/ duben 2020. 

 
Veškeré další informace naleznete na www.sfrb.cz a na emailové adrese 
komunikace@sfrb.cz  
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Národní program podpory cestovního ruchu v regionech  
Cílem tohoto dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, 
usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě 
podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu.  
 
Tento národní dotační titul spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu se skládá se 
dvou podprogramů: 

• Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s termínem podání 
žádostí do 5. 2. 2020 

• Marketingové aktivity v cestovním ruchu, který ještě nebyl pro rok 2020 vyhlášen 
 
V rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu budou 
letos stejně jako v letech minulých podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, 
cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj 
navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, 
podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě 
i monitoring návštěvníků.  
 
Bližší informace k dotačním titulům na podporu cestovního ruchu naleznete na 
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-
ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk  
 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj navíc vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o podporu na 
regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. V rámci programu Podpora 
revitalizace území 2020 je ní vyhlášena výzva Podpora regenerace brownfieldů pro 
nepodnikatelské využití. Zde mohou nejen obce, ale také kraje, na jejichž pozemcích se 
nachází objekty, které lze definovat jako brownfield žádat o finanční podporu, jejímž cílem je 
opětovné využití budov v dalším rozvoji obce. Lze tak díky tomu v obcích vybudovat 
například obecní dům, klubovny pro spolky, hasičskou zbrojnici či knihovnu. Podprogram je 
zacílen na objekty, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru, a které 
budou sloužit široké veřejnosti. Ukončení přijmu žádostí je 11. května 2020. 
  
Více informací naleznete na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-
regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-
vyuziti  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovolujeme si upozornit, že veškeré informace jsou platné ke dni zveřejnění článku. Pro 
aktuální informace kontaktujte vždy poskytovatele dotace. 
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