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1. Základní přehled programů výzkumu v České republice

Tabulka 1. Základní přehled národních programů v České republice

Název
poskytovatele

Název dotačního programu Cíl programu/podprogramy Webové stránky

Ministerstvo
obrany (MO)

Rozvoj ozbrojených sil České
republiky 2015 - 2022

Hlavním cílem programu je rozvoj
schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech,
které jsou nezbytné k zajištění obrany země
a k dosažení deklarovaných politicko-vojenských
ambicí ČR a naplnění rolí a funkcí ozbrojených sil ČR.

https://vyzkum.army.cz/sites/vyzkum.army.cz/files/d
okumenty/zakladni-stranka/program_020_0.pdf

Ambice - podpora rozvoje
oblastí, ve kterých
Ozbrojené složky dosahují
významných výsledků v
rámci NATO a EU

Cílem programu veřejných zakázek obranného
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací je zajištění obranyschopnosti země
a dosažení deklarovaných politicko-vojenských
ambicí ČR formou rozvoje schopností ozbrojených
složek ČR a složek MO.

Zdokonalení - podpora
rozvoje oblastí, ve kterých
Ozbrojené složky budou
obraným pilířem NATO a EU
(2024-2030)

Ministerstvo vnitra
(MV)

Program bezpečnostního
výzkumu pro potřeby státu
2022-2027 (SecPro)

Hlavní cíl Programu SecPro bude naplňován
podporou potřeb zaměřených na některý ze tří
dílčích cílů, a těmi jsou citlivý výzkum ve prospěch
státu (slouží k zajištění potřeb bezpečnostního
systému, které lze vzhledem k jejich náplni, cílům a
dalším charakteristikám považovat za bezpečnostně
citlivé), analytická podpora (slouží k podpoře
výzkumných aktivit za účelem získávání nových či
zdokonalených postupů, nástrojů a dovedností ve
prospěch bezpečnostního systému) a nejmodernější
technologie pro rozvoj schopností bezpečnostního

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-bezpe
cnostniho-vyzkumu-pro-potreby-statu-2022-2027-se
cpro-security-procurement.aspx
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systému (slouží k podpoře projektů s ambicí
integrovat moderní technologie do existujících
systému a platforem konečných uživatelů, tzn.
bezpečnostních sborů).

Program bezpečnostního
výzkumu ČR 2021–2026:
vývoj, testování a evaluace
nových bezpečnostních
technologií (SECTECH)

Hlavním cílem Programu SECTECH je
prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového
sektoru, zejm. začínajících, malých a středních
podniků, k participaci na vývoji a transferu nových
bezpečnostních technologií podpořit dosažení
technologické a technické úrovně, která umožní
jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR
získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické
schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho
občanů.

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-bezpe
cnostniho-vyzkumu-cr-2021-2026-vyvoj-testovani-a-
evaluace-novych-bezpecnostnich-technologii-sectec
h.aspx

Strategická podpora rozvoje
bezpečnostního výzkumu ČR
2019 - 2025 (IMPAKT 1)

Cílem Programu je dosažení takové poznatkové,
technologické a technické úrovně, která umožní
České republice získat, osvojovat si, udržovat a
rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění
bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří
podmínky pro využití a rozvoj potenciálu
akademického a veřejného výzkumného sektoru,
které zajišťují synergickou a dlouhodobou
výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.
Program je členěn na tři podprogramy:
PP 1 Společné výzkumné projekty je zacílen na
zajištění koordinované dlouhodobé výzkumné
podpory schopností bezpečnostního systému,
PP 2 Rozvoj lidských zdrojů pro bezpečnostní
výzkum cílí na rozvoj výzkumných týmů dlouhodobě
specializovaných na bezpečnostní výzkum,
PP 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním
výzkumu má za cíl podpořit rozvoj
internacionalizační iniciativy v komunitě
bezpečnostního výzkumu.

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=2218548
5&doctype=ART
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Program bezpečnostního
výzkumu České republiky
2015 - 2022

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové
aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů
v souladu se strategií prevence, minimalizace
a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou
Bezpečnostní strategií ČR, Národními prioritami
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací a prioritami Meziresortní koncepce
bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky
do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení
takové poznatkové, technologické a technické
úrovně, která umožní České republice získat,
osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti
potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho
občanů.

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=2214799
8&doctype=ART

Otevřené výzvy v
bezpečnostním výzkumu
2023-2029 (OPSEC)

Hlavním cílem Programu je systematicky podněcovat
a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o
zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro
moderní společnost a tvořit tak základnu pro rozvoj
konkurenceschopných bezpečnostních inovací.
program se dělí na 3 podprogramy:
PP 1: Rozvoj schopností vymáhání práva
PP 2: Krizová připravenost bezpečnostních
a záchranných sborů
Podprogram 3: Odolná společnost 

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/otevrene-vyzvy-
v-bezpecnostnim-vyzkumu-2023-2029-opsec.aspx

Účelová neinvestiční dotace
ve prospěch obcí na úhradu
pobytu osob s udělenou
mezinárodní ochranou v
zařízení sociálních služeb
(ZSS) a na rozvoj
infrastruktury obce v roce
2020 a v letech následujících

Dotace na úhradu pobytu osob
s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.
Dotace na rozvoj infrastruktury obce - na opravu
nebo udržování majetku obce zejména v oblastech
dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního
mobiliáře.

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-ciz
inci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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Rozvoj dobrovolnické služby O státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické
služby (dále jen „dotace”) z rozpočtu Ministerstva
vnitra mohou žádat pouze organizace, které jsou
držiteli platné akreditace k vysílání dobrovolníků
udělené Ministerstvem vnitra podle zákona
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně
některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve
znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje na
činnosti uvedené v § 11 zákona o dobrovolnické
službě:

● na pojistné placené na základě pojistné
smlouvy uzavřené vysílající organizací ve
smyslu § 7 odst. 1,

● na část výdajů spojených s evidencí
dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon
dobrovolnické služby a se zajišťováním
výkonu dobrovolnické služby,

● na pojistného na důchodové pojištění,
placeného podle § 5 odst. 3 za dobrovolníka,
a to ve výši pojistného stanoveného
z minimálního vyměřovacího základu,
pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba
vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím
v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu

https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane
-projekty-642310.aspx

Dotační program pro
nestátní neziskové
organizace provozující
evropské krizové či
asistenční linky 116 000, 116
111 a 116 006 v České
republice

Zajištění fungování evropských krizových či
asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného
volání pro jejich koncové uživatele.

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-pr
evence-kriminality.aspx
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Prevence sociálně
patologických jevů se
zaměřením na prevenci a
eliminaci domácího násilí
prostřednictvím práce s
násilnými osobami a
osobami nezvládajícími
agresi ve vztazích

Realizace terapeutických či resocializačních
programů pro násilné osoby a osoby nezvládající
svoji agresi v mezilidských vztazích, v přípravě
systémového rámce programů pro práci s těmito
osobami, ve vzdělávacích aktivitách dotčených
subjektů a v propagaci a osvětě těchto aktivit

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-pr
evence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Program prevence
kriminality na místní úrovni

Investiční (MKDS, osvětlení rizikových míst, mříže,
oplocení, plácky a hřiště) a neinvestiční projekty
(APK, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací a
informační projekty, pobyty pro problémovou a
rizikovou mládež a děti, SVM a pomoc obětem TČ,
resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní
dobrovolník aj.)

Ministerstvo
životního
prostředí/ Státní
fond životního
prostředí

Program Prostředí pro život
2020 - 2026

Program je zaměřen na podporu projektů ve
veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální
technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro
rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a
znalostně náročnějších řešení založených, na
dlouhodobějším sledování společenských, přírodních
a klimatických změn.
Hlavní priority programu:
● klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace

a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i
teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,

● ochrana ovzduší,
● odpadové a oběhové hospodářství,
● ochrana vody, půdy, horninového prostředí

a dalších přírodních zdrojů,
● biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
● environmentálně příznivá společnost, bezpečné

a resilientní prostředí, specifické nástroje
ochrany životního prostředí a udržitelného
rozvoje.

https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro
-zivot/
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Národní program Životní
prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje
projekty a aktivity přispívající k ochraně životního
prostředí v České republice, k efektivnímu a
šetrnému využívání přírodních zdrojů, k nápravě
negativních dopadů lidské činnosti na životní
prostředí, ke zmírňování a přizpůsobení se dopadům
změny klimatu a účinné prevenci prostřednictvím
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
obyvatel ČR.
Finanční podpora směřuje podle priorit Ministerstva
životního prostředí do osmi základních oblastí:

● Prioritní oblast 1: Voda
● Prioritní oblast 2: Ovzduší
● Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže,

environmentální rizika
● Prioritní oblast 4: Příroda a krajina
● Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve

městech a obcích
● Prioritní oblast 6: Environmentální prevence
● Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační

projekty
● Prioritní oblast 8: Energetické úspory

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-progra
m-zivotni-prostredi/

Inovační fond Cílem Inovačního fondu je podpora velkých
inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové
technologie a postupy v energeticky náročných
průmyslových odvětvích, v oblasti obnovitelných
zdrojů energie, skladování energie, zachycování
a ukládání uhlíku (CCS) či v průmyslovém
zachycování a využívání uhlíku (CCU).

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/inovacni-fond/

Kotlíkové dotace https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotac
e/

Modernizační fond Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou
v následujících deseti letech na zelené projekty, které
výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a
urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-f
ond/
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investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do
ovzduší.
Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu
opatření k úspoře energií – od modernizace
veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů,
energetických úspor v budovách, snižování emisí v
průmyslu a energetice až po výstavbu
fotovoltaických elektráren či větrníků.

Nová zelená úsporám https://novazelenausporam.cz/
Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

The Country for the Future
(2020 - 2027)

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní
konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím
propojení spolupráce mezi akademickou sférou,
podnikatelským sektorem, inovačním prostředím
a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do
praxe, a to včetně usnadnění vstupu na nové trhy či
posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.
Program je zaměřen na řadu aktivit směřujících ke
zvýšení inovační výkonnosti české ekonomiky. V
souladu s vizí Inovační strategie České republiky
2019– 2030 je proto konečným cílem zařadit se mezi
inovační lídry Evropy. Časově tak splnění tohoto cíle
strategie koresponduje s plánovaným termínem
hodnocením dopadů Programu v roce 2031.
Program je rozdělen na 3 podprogramy:
PP 1 „Start-upy“
PP 2 „Digitální lídři“
PP 3 „Inovace do praxe“

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu
-a-vyvoje/novy-program-na-podporu-inovaci-the-co
untry-for-the-future--246526/

Program průmyslového
výzkumu a vývoje TREND
2020 - 2027

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní
konkurenceschopnosti podniků, především
rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy
nové či posunem výše v globálních hodnotových
řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím
podpory projektů průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků

https://www.tacr.cz/program/program-trend/
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do praxe, zejména do průmyslové výroby a do
nabídky produktů na trhu.
Program obsahuje 2 podprogramy:

● Podprogram 1 „Technologičtí lídři“
● Podprogram 2 „Nováčci“

Program EFEKT II Cílem je zvýšit úspory energie https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyz
vy/1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-
v-podobe-energetickeho-managementu

Program EFEKT II Program se zaměří na podporu energetických úspor
a snižování energetické náročnosti. Oproti svému
předchůdci nabídne širší a atraktivnější nabídku.

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130
452

Program ENERG Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty
v Praze Zvýhodněné úvěry programu ENERG
napomáhají malým, středním i velkým podnikatelům
financovat projekty zaměřené na úsporu energie.
Produkt je doplňkem k programu Úspory energie a je
zaměřen pouze na projekty realizované na území
hlavního města Prahy.

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/610
10

Ministerstvo
dopravy

Program Doprava 2020+
2020 - 2026

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů,
výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet
dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat
společenské potřeby, akceleruje technologický
a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu
konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní
aspekty dopravy, mezi které patří mj. její
udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou
promítnuty v jednotlivých specifických cílech
programu. Program rovněž směřuje k naplnění
veřejného zájmu prostřednictvím definování
metodických, legislativních a normativních rámců.

https://www.tacr.cz/program/program-doprava-2020
/

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Podpora revitalizace území Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov
v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-r
ozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2022/dem
olice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
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https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/61010
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/61010
https://www.tacr.cz/program/program-doprava-2020/
https://www.tacr.cz/program/program-doprava-2020/
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2022/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2022/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2022/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach


Program Podpora bydlení
pro rok 2022

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných
pozemků pro následnou výstavbu bytových domů
nebo rodinných domů.
Podprogram Technická infrastruktura

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-byd
leni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podpro
gram-technicka-infrastruktura

Ukrajina - rozšíření
ubytovacích kapacit

Cílem je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém
ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků
z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině
poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-byd
leni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit

Ministerstvo
školství, mládeže a
tělovýchovy

Specifický VŠ výzkum https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/specificky-vys
okoskolsky-vyzkum

Projekty velkých
infrastruktur pro VaV
(2011-…)

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/velke-infras
truktury-vyzkumu

ERC CZ (2012-2026) Hlavním cílem programu je cíleně a efektivně
podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to
realizací konkrétních projektů, které byly zařazeny
v rámci mezinárodního „peer review“ hodnocení
panely ERC v druhém kole do kategorie A nebo B.

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz

Inter-Excellence II
(2021-2029)

Program mezinárodní spolupráce České republiky ve
výzkumu, vývoji a inovacích

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excell
ence-ii-2021-2029

Projekty sdílených činností
(2021-…)

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/projekty-sdi
lenych-cinnosti-1

INTER_EXCELLENCE 2016 -
2024

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excelle
nce

Ministerstvo
zemědělství,
Národní
agentura
pro zemědělský
výzkum

Program aplikovaného
výzkumu MZe na období
2017–2025, ZEMĚ

Program je zacílen na podporu projektů
aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství,
potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s
předpokládanými výsledky vysokého inovačního
potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a
kvality produkce, uplatnitelnými v nových
produktech, technologiích a výrobních postupech.

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzku
m/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsk
y-vyzkum/program-zeme-1/

Program aplikovaného
výzkumu MZe "Země II"
(2024-2032)
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https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/specificky-vysokoskolsky-vyzkum
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/specificky-vysokoskolsky-vyzkum
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/velke-infrastruktury-vyzkumu
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/velke-infrastruktury-vyzkumu
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-ii-2021-2029
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-ii-2021-2029
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/projekty-sdilenych-cinnosti-1
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/projekty-sdilenych-cinnosti-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/


Program 129 420 „Podpora
odkupu a scelování
infrastruktury vodovodů a
kanalizací“

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dota
ce/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kan
alizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva
-ministerstva-zemedelstvi-k.html

Ministerstvo
kultury

Program na podporu
aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity na
léta 2016–2022 – NAKI II

Hlavním cílem Programuje přispět k tomu, aby
veřejné prostředky investované do aplikovaného
výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity
přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský
přínos z jejich realizace.

https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovan
eho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-n
a-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html

Program aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a
kulturní identity - NAKI III
(2023-2030)

Hlavním cílem Programu je zaměřit výzkum v oblasti
národní a kulturní identity a umění.

https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-p
odporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-
kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html

Ministerstvo
zdravotnictví

Resortní program výzkumu
V. (2020-2026)

http://azvcr.cz/podpora-vyzkumu

Resortní program výzkumu
VI. (2024-2030)

http://azvcr.cz/podpora-vyzkumu

Rezidenční místa pro
lékařské obory pro rok 2022

Projekt je zaměřen na podporu specializačního
vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků
v základních kmenech, které jsou součástí
specializačních oborů uvedených v zákoně č. 95/2004
Sb.

https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele
-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-
pro-rok-2022-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dota
ce-pro-rok-2022-obory-specializacniho-vzdelavani-le
karu/

Úřad vlády --- --- ---
Grantová agentura
ČR

Standardní grantové
projekty 1993 -

Skupina grantových projektů Standardní projekty
představuje skupinu pokročilých vědeckých projektů
s potenciálem dosažení výsledků mezinárodního
významu. Tato skupina projektů podporuje špičku
vědecké základny v ČR napříč vědními obory
a představuje stěžejní podporu pro špičkové vědecké
týmy, a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost
v rámci mezinárodního prostředí. V rámci této
skupiny grantových projektů mohou o podporu žádat
navrhovatelé v jakékoli fázi vědecké kariéry, bez
věkových omezení.

https://gacr.cz/zakladni-informace/
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https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html
https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html
https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html
https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html
https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html
https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html
http://azvcr.cz/podpora-vyzkumu
http://azvcr.cz/podpora-vyzkumu
https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-2022-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dotace-pro-rok-2022-obory-specializacniho-vzdelavani-lekaru/
https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-2022-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dotace-pro-rok-2022-obory-specializacniho-vzdelavani-lekaru/
https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-2022-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dotace-pro-rok-2022-obory-specializacniho-vzdelavani-lekaru/
https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-2022-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dotace-pro-rok-2022-obory-specializacniho-vzdelavani-lekaru/
https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-2022-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dotace-pro-rok-2022-obory-specializacniho-vzdelavani-lekaru/
https://gacr.cz/zakladni-informace/


Junior Star (2021 - ...) Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro ty
nejexcelentnější ze začínajících vědkyň a vědců (do
8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí
základního výzkumu, kteří již publikovali
v prestižních mezinárodních časopisech a mají za
sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem
pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25
milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému
osamostatnění řešitele, včetně případného založení i
vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy
přinese nová badatelská témata.

https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unor
a-zjistete-ktere-to-budou/

POSTDOC INDIVIDUAL
FELLOWSHIP - INCOMING
(2021 - ...)

Jedním z cílů skupiny grantových projektů POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP je motivovat vynikající
vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční
zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry,
k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého
projektu na instituci v České republice po dobu řešení
projektu, tedy po dobu 3 let. Tato skupina
grantových projektů tak pomůže oživit strukturu
základního výzkumu v ČR tím, že umožní příchod
talentovaných postdoktorandů ze zahraničí do
českých výzkumných organizací, popřípadě návrat
talentovaných vědců do ČR po absolvování
vědeckého pobytu v zahraničí.

https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unor
a-zjistete-ktere-to-budou/

POSTDOC INDIVIDUAL
FELLOWSHIP - OUTGOING

Cílem POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP –
OUTGOING je umožnit vynikajícím tuzemským
vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké
kariéry realizovat vlastní vědecký záměr zahrnující
dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci
s dokončením řešení na domácí instituci.

https://gacr.cz/zakladni-informace/

Mezinárodní (bilaterální)
projekty 2007 -

Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu
s badateli z partnerských států, jsou samostatným
typem grantů. V roce 2022 bude možné podávat GA
ČR společné projekty s vědci z následujících států:

https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unor
a-zjistete-ktere-to-budou/
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https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/
https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/
https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/
https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/
https://gacr.cz/zakladni-informace/
https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/
https://gacr.cz/ga-cr-vypise-letos-souteze-jiz-15-unora-zjistete-ktere-to-budou/


Bilaterální spolupráce
● Tchaj-wan – Ministry of Science and

Technology (MOST)
● Jižní Korea – National Research Foundation

of Korea (NRF)
● São Paulo, Brazílie – São Paulo Research

Foundation (FAPESP)
Lead Agency spolupráce

● Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
● Německo – German Research Foundation

(DFG)
● Polsko – National Science Centre (NCN)
● Slovinsko – Slovenian Research Agency

(ARRS)
● Švýcarsko – Swiss National Science

Foundation (SNSF)
● Lucembursko – Nation Research Fund (FNR)

USA – National Science Foundation (NSF)
Projekty na podporu
mezinárodní spolupráce pro
získávání ERC grantů 2017 -

Projekty na podporu ERC žadatelů, jejichž účelem je
napomoci vědcům k nabytí zkušeností a zvýšení
úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze
struktur Evropské unie a posílit excelenci v základním
výzkumu v ČR.

https://gacr.cz/zakladni-informace/

Skupina grantových projektů
excelence v základním
výzkumu EXPRO 2019 -

Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich
projektů zajistí svým týmům financování na pět let.
Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč,
tedy v průměru deset milionů korun ročně.
K financování budou mezinárodními panely vybrány
ty projekty, které budou mít největší potenciál
přinést průlom ve svém oboru. Povinností
řešitelského týmu bude také podat návrh projektu
Evropské výzkumné radě (ERC).

https://gacr.cz/zakladni-informace/

Projekty orientovaného
základního výzkumu (2024 -
...)
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Technologická
agentura ČR

Program aplikovaného
výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací GAMA 2
2020 - 2022

Cílem Programu je podpořit nové systémy transferu
znalostí výzkumu a vývoje (VaV) a také umožnit
zefektivnění systémů již zavedených, jakožto
výsledků dosažených ve výzkumných organizacích
(VO) a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do
podoby praktické aplikace umožňující jejich
komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do
praxe. K cílům programu ve střednědobém horizontu
patří také podpořit tvorbu nových výsledků VaV (vč.
výsledků společenskovědního a humanitního
výzkumu)  vedoucích k inovacím s vysokou
pravděpodobností jejich praktického uplatnění.
Tímto Program pomůže stimulovat inovace v
aplikační sféře (zvláště v malých a středních
podnicích) s využitím výsledků VaV vzniklého
s podporou veřejných zdrojů ve VO.

https://www.tacr.cz/program/program-gama-2/

Program podpory
spolupráce v aplikovaném
výzkumu a experimentálním
vývoji prostřednictvím
společných projektů
technologických
a inovačních agentur DELTA
2 2020 - 2025

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání
poznatků a dovedností vedoucím k novým
výrobkům, postupům a službám anebo jejich
podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm
proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v
aplikovaném výzkumu, které budou po svém
ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou
na české straně zapojit podniky a výzkumné
organizace, přičemž jejich zahraniční partneři
podávají komplementární návrhy projektů u příslušné
zahraniční organizace. Pro získání podpory musí být
projekty podpořeny současně českou (TA ČR) i
zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané
lokalitě). Seznam zahraničních organizací pro danou
veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce
před jejím vyhlášením.

https://www.tacr.cz/program/program-delta-2/

Program veřejných zakázek
v aplikovaném výzkumu a

Program je zaměřen na podporu aplikovaného
výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy,

https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/b2/
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inovacích pro potřeby státní
správy BETA2 2017 - 2021

a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou
poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací.
Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány
státní správy, které v přímé působnosti vykonávají
státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními
orgány státní správy, pro které je v tomto programu
zajišťováno řešení výzkumných potřeb.

Program na podporu
aplikovaného výzkumu
ZÉTA 2017 - 2025

Program je zaměřen na podporu spolupráce
akademické sféry a podniků prostřednictvím
zapojení posluchačů/posluchaček vysokoškolských
studijních programů, a v opodstatněných případech
také žáků/žákyň programů středního vzdělávání a
studentů programů vyššího odborného vzdělávání
(dále jen “studující“) a mladých výzkumných
pracovníků/pracovnic (dále jen „mladí výzkumní
pracovníci“) ve věku do 35 let včetně. V programu
budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25
odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce
do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje
průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo
jejich kombinaci). Program bude možné využít v
rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie
Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020,
a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se
zaměřením programu.

https://www.tacr.cz/program/program-zeta/

Program na podporu
aplikovaného
společenskovědního
a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a
inovací ÉTA 2018 - 2023

Cílem programu je posílení společenské a humanitní
dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací a uplatnění
výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo
podstatně zdokonalených stávajících výrobků,
postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

1. člověk a společnost v kontextu dynamických
společenských a technologických proměn
a výzev 21. století,

https://www.tacr.cz/program/program-eta/
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2. člověk a prostředí pro jeho život v kontextu
udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst
a obcí a stavební kultury,

3. člověk a ekonomika v kontextu objevení
nových konkurenčních výhod a rozvoje
kompetencí pro 21. století,

člověk a společenský systém v kontextu interakce
mezi občanem a státem, veřejných politik, správy
a veřejných služeb orientovaných na občana

Program na podporu
aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a
inovací THÉTA 2018 - 2025

Cílem programu je prostřednictvím výstupů,
výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění
vize transformace a modernizace energetického
sektoru v souladu se schválenými strategickými
materiály. Tohoto cíle bude dosaženo
prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v
oblasti energetiky se zaměřením na:

● podporu projektů ve veřejném zájmu,
● nové technologie a systémové prvky

s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění
v praxi,

● podporu dlouhodobých technologických
perspektiv.

Program má 3 podprogramy:
Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
Podprogram 2 – Strategické energetické technologie
Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické
perspektivy

https://www.tacr.cz/program/program-theta/

Program na podporu
aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a
inovací KAPPA 2019 - 2024

Program je obecně zaměřen na podporu
mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z
Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném
výzkumu a na podporu propojování výzkumných
organizací s odběrateli výstupů aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s
aplikační sférou (především s podniky a s dalšími

https://www.tacr.cz/program/program-kappa/
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subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v
různých společenských oblastech. Při realizaci tento
program předpokládá především uplatnění projektů
zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující
ovšem také nezbytné činnosti orientovaného
základního výzkumu) a také podporu projektů
s převahou experimentálního vývoje.

Národní centra kompetence
2018 - 2026

Záměrem programu je synergicky provázat již
existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA
ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence)
a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra)
s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do
jednoho integrovaného systému = center NCK.
Program pomůže výrazně posílit segment
výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný
výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná
pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných
a technologických kapacit do center NCK, kde bude
realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb
aplikační sféry.

https://www.tacr.cz/program/program-narodni-centr
a-kompetence/

Ministerstvo
spravedlnosti

--- --- https://justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-p
olitiky

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

--- --- https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-dotacich-
grantech-projektech-eu-a-ucelove-podpore

Ministerstvo
zahraničních věcí

--- --- https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_s
outeze_a_dotace/index.html

Ministerstvo
financí

Program 298 24 Podpora a
rozvoj oblastí života obcí a
krajů, kterým stanovuje
prioritu vláda ČR

Podprogram 298D2460 Výkupy pozemků pod
silnicemi II. a III. třídy

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-nar
odnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps

Česká rozvojová
agentura

--- --- http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sek
tor/

Státní fond
podpory investic

Výstavba pro obce Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních
a dostupných bytů a sociálních, smíšených
a dostupných domů

https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/
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Vlastní bydlení Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci
obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let

https://sfpi.cz/vlastni_bydleni/

Brownfieldy Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou
stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než
hospodářské využití

https://sfpi.cz/brownfieldy/

Nájemní byty Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a
domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu
obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově
vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby,
jejichž obydlí zničila živelní pohroma

https://sfpi.cz/najemni-byty/

Panel 2013+ Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez
ohledu na technologii výstavby

https://sfpi.cz/program-panel-2013/

Národní sportovní
agentura

Program č. 162 55 Výstavba
standardizované sportovní
infrastruktury 2020 – 2024

https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-inf
rastruktura/

Nadregionální sportovní
infrastruktura

Program je zaměřen zejména na podporu
výkonnostního a vrcholového a sportu včetně konání
soutěžních zápasů, může ale přispět i k rozvoji sportu
dětí a mládeže či sportu zdravotně postižených osob
v České republice. Nově vybudovanou či
modernizovanou sportovní infrastrukturu bude
možné využít i pro konání společenských či
kulturních akcí a tato tak bude sloužit obyvatelům
jako místo setkávání na sportovních nebo i
volnočasových akcí, proto musí plnit vysoké nároky
na atraktivitu a kvalitu prostředí, do kterého se
budou lidé rádi dlouhodobě vracet.

https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sport
ovni-infrastruktura/

Program č. 162 51 „Rozvoj
místních sportovišť a zázemí
- Kabina“ 2021 – 2025

Cíl 1 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3
000 obyvatel jejich technickým zhodnocením
Cíl 2 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3
000 obyvatel novou výstavbou Cíl 3 – rozvoj
sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel
pro osoby se zdravotním postižením

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/0
5/162D51-Podpora-mistnich-sportovist_Kabina_final.
pdf
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Program č. 162 52
Regionální sportovní
infrastruktura 2020 – 2024

Cíl 1: Rozvoj sportovní infrastruktury technickým
zhodnocením a pořízením dlouhodobého majetku
Cíl 2: Rozvoj sportovní infrastruktury novou
výstavbou
Cíl 3: Odstranění překážek a bariér bránících
přístupnosti na sportoviště osobám se zdravotním
postižením.

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/1
2/Program-Regionalni-sportovni-infrastruktura-2020
-2024.pdf

Program č. 162 55 Výstavba
standardizované sportovní
infrastruktury 2020 – 2024

Cíl 1: Rozvoj sportovní infrastruktury novou
výstavbou

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/1
2/Program-Vystavba-standardizovane-sportovni-infr
asktuktury-2020-2024.pdf

Národní rozvojová
banka

Expanze - úvěry Program EXPANZE-úvěry přináší malým a středním
podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či
rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na
území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být
spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze
smluvních partnerů NRB.
Realizace tzv. zvláštních podporovaných aktivit (ZPA)
v programu Expanze-úvěry přináší malým a středním
podnikatelům úvěr od komerčních bank a dalších
úvěrujících institucí za výhodnějších podmínek než
standardní úvěr z tohoto programu.

https://www.nrb.cz/produkt/expanze/uver-expanze/

Úspory energie Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie
napomáhají podnikatelům financovat projekty,
jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty
mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě
hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány
komerčním úvěrem smluvního partnera NRB.

https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/

ENERG Zvýhodněné úvěry programu ENERG napomáhají
malým, středním i velkým podnikatelům financovat
projekty zaměřené na úsporu energie. Produkt je
doplňkem k programu Úspory energie a je zaměřen
pouze na projekty realizované na území hlavního
města Prahy.

https://www.nrb.cz/produkt/energ/
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S-podnik Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují
sociálním podnikům financování investičních
projektů zaměřených na zahájení či rozvoj
podnikatelské činnosti

https://www.nrb.cz/produkt/s-podnik/investicni-uver-
pro-socialni-podnikatele/

Jihočech Program přináší drobným a malým podnikatelům
(včetně začínajících) zvýhodněné úvěry k financování
projektů realizovaných v Jihočeském kraji. Cílem je
usnadnit realizaci podnikatelských projektů
v regionu.

https://www.nrb.cz/produkt/jihocech/

M-záruka M-záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje
malým a středním podnikatelům přístup k
bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze
realizovat své podnikatelské záměry investičního
charakteru kdekoliv na území ČR. Podnikatelé
zaměstnávající do 50 zaměstnanců (malí
podnikatelé) pak mohou využít tento program i k
zaručení provozních úvěrů.

https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-2015-az-2023/m-
zaruka/

Standardní záruka Program usnadňuje malým a středním podnikatelům
přístup k investičním a provozním úvěrům od
komerčních bank a dalších úvěrujících institucí.

https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/bezne-a
ktivity/

Záruka ZPA Realizace tzv. zvláštních podporovaných aktivit (ZPA)
v programu Expanze-záruky přináší malým a
středním podnikatelům záruku za investiční a
provozní úvěr od komerčních bank a dalších
úvěrujících institucí za výhodnějších podmínek než
standardní záruka z tohoto programu. Mezi ZPA
patří:
● realizace projektu rodinným podnikem
● realizace projektu ve zvýhodněném regionu
● zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu
● efektivní využívání vody v průmyslu
● zpracování dřeva poškozeného kůrovcem
● podnikatelská centra
● materiálové a energetické využití odpadů

https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/zpa/
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S-záruka S-záruka za úvěr s finančním příspěvkem v programu
Záruka 2015 až 2023 usnadňuje sociálním
podnikatelům přístup k prostředkům od komerčních
bank. Prostřednictvím tohoto programu
poskytujeme záruku za investiční úvěry, jimiž je
financováno např. pořízení nových technologií,
softwarů, nemovitostí apod.

https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-2015-az-2023/s-z
aruka/

Expanze - záruky Cílem této záruky je pomoci malým a středním
podnikatelům v období prudkého nárůstu cen
energií. Záruku lze vystavit za bankovní úvěr, jímž
budou financovány běžné provozní výdaje. Tyto
projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě
hlavního města Prahy.

https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/zaruka-
energie/

Inostart Program usnadňuje začínajícím malým a středním
podnikatelům získat finanční prostředky na realizaci
jejich inovativních projektů kdekoliv na území ČR.
Záruka je poskytována k úvěrům od České spořitelny.

https://www.nrb.cz/produkt/inostart-2/

VADIUM Záruku za nabídku poskytujeme podnikatelům při
vstupu do zadávacích / výběrových řízení. Snižujeme
tak vázanost jejich prostředků, které musí složit jako
jistotu k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější
nabídku u zadavatele daného zadávacího řízení či
vyhlašovatele výběrového řízení.

https://www.nrb.cz/produkt/vadium/

Záruka CK Cílem programu je přispět k řešení problémů v
oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu
koronavirové infekce a souvisejících preventivních
opatření a podpořit prostřednictvím bankovních
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních
agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které
je pro ně ze zákona povinné. Tento program navazuje
na dřívější program COVID Záruka CK.

https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-ck/

Záruka ZRS Program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce
(Záruka ZRS) podporuje prostřednictvím bankovních

https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-zrs/
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záruk soukromé investice tuzemských podniků na
rizikových trzích v rozvojových zemích.

ELENA Cílem programu ELENA
(European Local ENergy Assistance) je usnadnit
realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen
na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice
do stavebních a technologických opatření. NRB
prostřednictvím něho podnikatelům nabízí pomoc při
přípravě energeticky úsporných projektů za zlomek
nákladů.

https://www.nrb.cz/produkt/elena-pro-podnikatele/

S-poradenství Vedle bezúročného financování
z rogramu S-podnik NRB nabízí sociálním podnikům
také odborné poradenství v oblastech
managementu, marketingu, finančního řízení,
organizace a výroby. Cílem je usnadnit sociálním
podnikům zahájení podnikání či jeho další rozvoj.

https://www.nrb.cz/produkt/s-poradenstvi/

Financování Banka poskytuje veřejným zadavatelům financování
zejména ve formě zvýhodněných úvěrů pro menší i
větší infrastrukturní projekty z různých oblastí.

https://www.nrb.cz/verejny-sektor/financovani/

Poradenství Banka poskytuje veřejným zadavatelům poradenství
v oblasti energetických úspor a dalších oblastí
veřejné infrastruktury a projektového financování.

https://www.nrb.cz/verejny-sektor/poradenstvi/

2. Operační programy

Tabulka 2. Operační programy

Název
poskytovatele

Název dotačního programu Cíl programu/podprogramy Webové stránky

Ministerstvo
dopravy

OP Doprava Prioritní osa 1 – Infrastruktura pro železniční a další
udržitelnou dopravu

https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
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Prioritní osa 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T
a v eřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení
silničního provozu
Prioritní osa 3 – Silniční infrastruktura mimo síť
TEN-T
Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Integrovaný regionální OP Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy
Priorita 2 – Zelená infrastruktura měst a obcí
a ochrana obyvatelstva
Priorita 3 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních
a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a
rozvoj kulturního dědictví
Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj
Priorita 6 - Rozvoj městské mobility
Priorita 7 - Technická pomoc

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

OP Technická pomoc Priorita 1: Podpora implementace EU fondů
Priorita 2: Podpora regionálních partnerů EU fondů

https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka
-pomoc/optp-2021-2027

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

OP Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost

Priorita 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální
transformace
Priorita 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
MSP
Priorita 3 - Rozvoj digitální infrastruktury
Priorita 4 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
Priorita 5 - Efektivnější nakládání se zdroji
Priorita 6 - Rozvoj udržitelné infrastruktury
Priorita 7 - Technická pomoc

https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/

Ministerstvo
školství, mládeže a
tělovýchovy

OP Jan Amos Komenský Priorita 1 - Výzkum a vývoj
Priorita 2 - Vzdělávání
Priorita 3 - Technická pomoc

https://opjak.cz/

Ministerstvo
životního prostředí

OP Životní prostředí Prioritní osa 1 - Zlepšení kvality vody a snižování
rizika povodní
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských
sídlech

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
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Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika
Prioritní osa 4 - Ochrana péče o přírodu a krajinu
Prioritní osa 5 - Energetické úspory
Prioritní osa 6 - Technická pomoc

Spravedlivá transformace Priorita Karlovarský kraj
Priorita Ústecký kraj
Priorita Moravskoslezský kraj

https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

OP Zaměstnanost + Priorita 1 -Budoucnost práce
Priorita 2 - Sociální začleňování
Priorita 3 - Sociální inovace
Priorita 4 - Materiální pomoc nejchudším osobám
Priorita 5 - Technická pomoc

https://www.esfcr.cz/opz-plus

Ministerstvo vnitra OP Azylového, migračního a
integračního fond

● Integrace
● Návraty
● Azyl

https://www.mvcr.cz/fondyeu/clanek/shrnuti-progra
mu.aspx

OP Fondu pro vnitřní
bezpečnost

● Zlepšení a usnadnění výměny informací mezi
příslušnými orgány a relevantními institucemi
a jinými subjekty Unie;

● Zlepšení a zintenzivnění přeshraniční
spolupráce;

● Posilování kapacit v oblasti předcházení trestné
činnosti, terorismu a radikalizaci a boje proti
nim.

https://www.mvcr.cz/fondyeu/clanek/op-fvb-shrnuti-
programu.aspx

OP Nástroje pro finanční
podporu správy hranic a
vízové politiky

● Podpora evropské integrované správy hranic;
● Podpora společné vízové politiky.

https://www.mvcr.cz/fondyeu/clanek/op-nshv-shrnut
i-programu.aspx

Ministerstvo
zemědělství

OP Rybářství Priorita 1: Podpora udržitelného rybolovu a obnova
a zachování vodních biologických zdrojů
Priorita 2: Podpora udržitelných akvakulturních
činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury
a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá
k potravinovému zabezpečení v Unii
Priorita 3: Vytváření podmínek pro udržitelnou
modrou ekonomiku v pobřežních, ostrovních

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-pro
gram-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/
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a vnitrozemských oblastech a podpora rozvoje
rybolovných a akvakulturních komunit
Priorita 4: Posílení mezinárodní správy oceánů
a vytvoření podmínek pro bezpečná, chráněná, čistá
a udržitelně spravovaná moře a oceány
Priorita 5: Technická pomoc

3. Programy přeshraniční spolupráce

Tabulka 3. Programy přeshraniční spolupráce

Název poskytovatele Název dotačního
programu

Cíl programu/podprogramy Webové stránky

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

INTERREG Česko –
Polsko 2021 – 2027

Priorita 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
Priorita 2 – Cestovní ruch
Priorita 3 – Doprava
Priorita 4 – Spolupráce institucí a obyvatel
Priorita 5 – Podnikání

www.cz-pl.eu

Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

Program přeshraniční
spolupráce Interreg
Slovensko - Česko 2021 -
2027

Priorita 1 - Životní prostředí
Priorita 2 - Vzdělávání
Priorita 3 - Kultura a cestovní ruch
Priorita 4 - Institucionální spolupráce
Priorita 5 -Institucionální spolupráce

www.sk-cz.eu/sk/progra
m-2014-2020/program-2
021-2027

Úřad Spolkové vlády
Dolní Rakousko

Interreg VI-A Rakousko -
Česko

Priorita 1 - Výzkum a inovace
Priorita 2 - Klima a životní prostředí
Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

www.at-cz.eu/cz/2021
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Priorita 4 - Přeshraniční správa

Bavorské státní
ministerstvo
hospodářství,
regionálního rozvoje a
energetiky se sídlem
v Mnichově 

INTERREG Bavorsko –
Česko 2021–2027

Priorita 1 - Výzkum a přenos znalostí
Priorita 2 - Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí
Priorita 3 - Vzdělávání
Priorita 4 - Kultura a udržitelný cestovní ruch
Priorita 5 - Lepší správa spolupráce

www.by-cz.eu/cz/2021-2
027/

Saské státní
ministerstvo pro
regionální rozvoj

Program spolupráce
Sasko - Česko 2021-2027

Priorita 1 – Inovace a konkurenceschopnost
Priorita 2 – Změna klimatu a udržitelnost
Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Priorita 4 - Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

www.sn-cz2020.eu

4. Přehled programů Evropské unie v programovém období 2021-2027

Tabulka 4. Přehled programů Evropské unie v programovém období 2021-2027

Název poskytovatele Název dotačního
programu

Cíl programu/podprogramy Webové stránky

Evropská unie Interreg CENTRAL
EUROPE 2021-2027

Priorita financování 1: Spolupráce pro chytřejší Střední Evropu
Priorita financování 2: Spolupráce pro zelenější Střední Evropu
Priorita financování 3: Spolupráce pro lépe propojenou Střední Evropu
Priorita financování 4: Zlepšení správy pro spolupráci ve Střední Evropě

https://www.interreg-ce
ntral.eu/Content.Node/a
pply/introductiontofundi
ng.html

Interreg Danube 2021 -
2027

Priorita 1: Chytřejší Podunají
Priorita 2: Zelenější, nízkouhlíkové Podunají
Priorita 3: Sociálnější Podunají

https://www.interreg-da
nube.eu/about-dtp/new-
funding-2021-2027
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Priorita 4: Lepší správa spolupráce v Podunají

INTERREG EUROPE
(2021-2027)

Cílem je Zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů
Investice pro růst a zaměstnanost v tematických oblastech
Tematická oblast: Chytřejší Evropa
Tematická oblast: Zelenější Evropa
Tematická oblast: Propojenější Evropa
Tematická oblast: Sociálnější Evropa
Tematická oblast: Evropa blíže občanům
Tematická oblast: Lepší regionální správa

https://www.interregeur
ope.eu/

Program ESPON
(2021-2027)

Tematicky se program zaměří na sociální, územní a ekonomické disparity,
technologické, environmentální změny, na správu/spolupráci a budování kapacit.
Prioritní osa 1: Územní důkazy, předávání, pozorování, nástroje a informační
činnost
Prioritní osa 2: Technická pomoc

www.espon.eu

Program INTERACT
(2021-2027)

Program je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní
spolupráce. Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů
přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, a to prostřednictvím
budování kapacit, poskytováním poradenství a odborných znalostí, inovativních
přístupů, řešení úzkých míst implementace, obecně podpory programů Interreg,
jejich spolupráce a  zviditelnění.
Prioritní osa: Doručování služeb

www.interact.eu

Horizont Europe Horizont Evropa je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období
2021–2027. 
1. Pilíř: Excelentní věda
2. Pilíř: Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu
3. Pilíř: Inovativní Evropa

https://www.horizontevr
opa.cz/cs

Single Market
Programme (SMP
COSME)

Program pro jednotný trh se týká jednotného trhu, konkurenceschopnosti podniků,
včetně malých a středních podniků, oblasti rostlin, zvířat, potravin a krmiv a
evropské statistiky. Konkrétně program spojuje aspekty s cílem zefektivnit, využít

https://eismea.ec.europ
a.eu/programmes/single
-market-programme_en
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synergie a poskytnout pružnější, transparentní, zjednodušený a agilní rámec pro
financování činností zaměřených na dobře fungující udržitelný vnitřní trh.
Program pokrývá následující priority:
- Vnitřní trh
- Platné standardy
- Konkurenceschopnost
- Chraňte spotřebitele
- Bezpečnost potravin
- Evropská statistika

Life Programme 2021 -
2027

Program LIFE podporuje EU při dosahování jejích ambicí v oblasti Zelené dohody.
Cílem programu je přeměnit EU ve spravedlivou a prosperující společnost s
moderní, konkurenceschopnou ekonomikou účinně využívající zdroje, kde čisté
emise budou do roku 2050 nulové a hospodářský růst bude oddělen od využívání
zdrojů. Cílem programu je dosáhnout těchto cílů a zároveň chránit a posilovat
přírodu na celém kontinentu a chránit zdraví a blahobyt občanů před dopady na
životní prostředí a klima.

● Program pokrývá následující oblasti:
● Příroda a biologická rozmanitost
● Cirkulární ekonomika a kvalita života
● Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu
● Přechod na čistou energii

https://www.program-lif
e.cz/

Urbact IV 2021 - 2027 Cílem je podporovat udržitelný integrovaný rozvoj měst ve městech po celé Evropě.
Priorita: Podpora integrovaného udržitelného rozvoje měst prostřednictvím
spolupráce

https://urbact.eu/files/ur
bact-iv-final-draft-coope
ration-programme

Nástroj pro propojení
Evropy 2021–2027
(CEF2)

Nástroj pro propojení Evropy (CEF2) byl zřízen s cílem budování, rozvoje
a modernizace transevropských sítí ve třech klíčových oblastech:

● doprava,
● energetika
● a digitální technologie

https://cinea.ec.europa.
eu/programmes/connect
ing-europe-facility/trans
port-infrastructure_en
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Program Digitální
Evropa

Program Digitální Evropa je stěžejním programem Evropské unie pro rozsáhlou
digitální transformaci a růst konkurenceschopnosti EU. Program je zaměřen na
nasazení nových technologií v praxi s cílem posílit klíčové digitální kapacity
a poskytovat finanční prostředky pro projekty v oblastech:

● vysoce výkonná výpočetní technika;
● umělá inteligence;
● kybernetická bezpečnost a důvěra;
● pokročilé digitální dovednosti;
● zavedení a co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

https://digital-strategy.e
c.europa.eu/en/activities
/digital-programme

EU pro zdraví Základním principem programu je „vysoká přidaná hodnota Unie“, program tedy
podpoří iniciativy, které doplňují aktivity probíhající na národní úrovni s cílem
zlepšit lidské zdraví v celé Unii. Standardně se jedná o iniciativy, které společně
realizuje několik partnerů z různých zemí zapojených do programu, a kde velkou roli
hraje vzájemná koordinace či výměna údajů, zkušeností a dobré praxe.

https://hadea.ec.europa.
eu/programmes/eu4heal
th_en

Nástroj pro technickou
podporu

Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI) poskytuje
pomoc veřejným institucím (ministerstvům či dalším ústředním orgánům veřejné
správy) členských států EU při přípravě a provádění reforem. Je nástupcem
Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support
Programme) s téměř identickými parametry.

https://ec.europa.eu/info
/departments/structural-
reform-support_cs

Program EU pro
zaměstnanost a sociální
inovace

Cílem programu EaSI je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné
zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti
sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.

https://ec.europa.eu/eur
opean-social-fund-plus/e
n/esf-direct-easi

Erasmus + Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní
spolupráci a výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě
a v oblasti mládeže a sportu. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících
podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Českým organizacím zpřístupňuje
nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní
spolupráce.

https://erasmus-plus.ec.
europa.eu/

Evropský sbor solidarity Evropský sbor solidarity je program Evropské unie, který nabízí mladým lidem
příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských

https://europa.eu/youth/
solidarity_cs
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problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Zároveň nabízí
příležitost získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich
postavení na trhu práce.

Kreativní Evropa Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních
odvětví, který navazuje na předchozí generaci programu Kreativní Evropa
2014-2020 a dřívější programy MEDIA a Kultura. Skládá se ze tří částí:

● části MEDIA podporující audiovizuální průmysl,
● části Kultura podporující kulturní a kreativní odvětví mimo audiovizi
● a mezioborové části.

https://culture.ec.europa
.eu/creative-europe

Občané, rovnost, práva
a hodnoty

Cílem nového programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve
Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou
organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické
angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzivní
společnosti, jež je založena na zásadách právního státu. Program se obsahově dále
dělí do čtyř tematických složek:

● Hodnoty Unie (ochrana a prosazování hodnoty EU)
● Rovnost, práva a genderová rovnost (prosazování práva, zákazu

diskriminace a podpora rovnosti včetně genderové rovnosti a pokračování
v uplatňování hlediska genderové rovnosti a zákazu diskriminace)

● Angažovanost a účast občanů (podpora angažovanosti a účasti občanů na
demokratickém životě Unie, výměna mezi občany různých členských států
a zvyšovat povědomí o jejich společné evropské historii)

● Daphne (boj proti násilí, včetně genderově podmíněného násilí).

https://ec.europa.eu/info
/funding-tenders/opport
unities/portal/screen/pro
grammes/cerv

Program Spravedlnost Program Spravedlnost je zaměřen na rozvoj evropské oblasti justice založené na
právním státu, nezávislosti soudů, vzájemném uznávání, vzájemné důvěře a justiční
spolupráci, což přispívá k posílení demokracie, právního státu a základních práv.

https://ec.europa.eu/info
/funding-tenders/opport
unities/portal/screen/pro
grammes/just

Národní plán obnovy
(Recovery and
Resillience Facility)

Společnou reakcí zemí Evropské unie na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru
je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky.
Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost.
Základem plánu je následujících 6 pilířů:

https://www.planobnovy
cr.cz/

30

PRACOVNÍ VERZE DOKUMENTU K PROJEDNÁNÍ RADOU MĚSTA MILEVSKA 18. 7. 2022
Bez jazykové a grafické korektury

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://www.planobnovycr.cz/
https://www.planobnovycr.cz/


● DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
● FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE
● VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE
● INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA

COVID-19
● VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
● ZDRAVÍ A ODOLNOST OBYVATEL

Evropská investiční
banka

EEEF (European Energy
Efficiency Fund)

Cílem fondu je podporovat klimatické cíle Evropské unie (rámec EU 2030 pro klima
a energetiku a klimaticky neutrální cíle Evropské zelené dohody) na podporu
udržitelného energetického prostředí a posílení ochrany klimatu prostřednictvím
umožnit projektům v evropských městech, regionech a komunitách vybudovat
odolnou infrastrukturu

https://www.eeef.lu/obje
ctive-of-the-fund.html

PF4EE (Private Finance
for Energy Efficiency)

Dva hlavní cíle nástroje PF4EE jsou:
● učinit z poskytování úvěrů v oblasti energetické účinnosti udržitelnější

činnost v rámci evropských finančních institucí, přičemž odvětví
energetické účinnosti považujeme za samostatný segment trhu

● zvýšit dostupnost dluhového financování způsobilých investic do
energetické účinnosti

https://www.eib.org/en/
products/blending/pf4ee
/index.htm

5. Další možné dotační a jiné příležitosti

Tabulka 5. Další možné dotační a jiné příležitosti

Název
poskytovatele

Název dotačního programu Cíl programu/podprogramy Webové stránky

Nadace ČEZ Grantové řízení STROMY Zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí
podpory výsadby stromů. V grantovém řízení bude
podporována výsadba dřevin především

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/stromy-102525
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v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné
blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění
projevů změny klimatu na lokální úrovni.
Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin
u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně
přístupných zahradách, parcích, dřevin podél
vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených
bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších
přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.

Grantové řízení Podpora
regionů

Zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů.
Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí
a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či
životního prostředí.

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/podpora-regionu-110046

Grantové řízení Oranžové
hřiště

Zaměřeno na podporu výstavby a kompletní
rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových
či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost
hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol
a zdravotních a sociálních zařízení.

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-
rizeni/oranzove-hriste-110045

Nadace Partnerství Sázíme budoucnost https://www.nadacepartnerstvi.cz/granty#sazime-bu
doucnost-150

Obnova zeleně po tornádu Program podporuje výsadbu a následnou péči
o dřeviny na veřejně přístupných pozemcích
v intravilánu a extravilánu jihomoravských obcí
zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská
Nová Ves, Mikulčice, Hodonín).

https://www.nadacepartnerstvi.cz/granty#tornado-z
elen-II-kolo

Nadace
Experientia

Zahraniční stáže Každoročně podporujeme až dva mladé vědce či
vědkyně ročním stipendiem na zahraniční stáži na
jejich vysněném pracovišti. Pomáháme jim tak
odstartovat kariéru v těch nejlepších laboratořích po
celém světě.

https://www.experientia.cz/pro-zadatele/zahranicni-s
taze/

Start-up granty Každý rok udělujeme maximálně jeden prestižní
start-up grant na založení vlastní výzkumné skupiny
v ČR mladému vědci nebo vědkyni se zahraniční

https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-gra
nty/
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zkušeností. Výzkumnou skupinu podporujeme po tři
roky celkovou částkou 6 milionů korun.

Jihočeský kraj DOTAČNÍ PROGRAM NA
PODPORU NAROZENÝCH
DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO
KRAJE

Cílem programu je podpora nově narozených
občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem
je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského
kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského
kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu
narozených dětí s trvalým bydlištěm na území
Jihočeského kraje.

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#
905

Kotlíkové dotace https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
Individuální dotace
Jihočeského kraje

https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/indivi
dualni-dotace-jihoceskeho-kraje

Podpora žáků
a studentů Jihočeského kraje

Cílem opatření je zvýšení motivace žáků ZŠ k
zahájení studia v dlouhodobě málopočetných a
trhem práce poptávaných učebních oborech.
Stipendium bude při splnění podmínek vypláceno
žákovi po celé tři roky studia, výše stipendia je
odstupňována dle jednotlivých ročníků, za prospěch s
vyznamenáním náleží žákovi jednorázová odměna na
konci každého školního roku.

https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/dotace-fon
dy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje

Program obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce
2022

Cílem programu je rozvoj obcí, stavební obnova
obytných a hospodářských objektů, obnova
a výstavba občanského vybavení, dopravní a
technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné
prostranství.

https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/dotace-fon
dy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje

Mezinárodní
program

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond podporuje regionální
spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti
s cílem rozvíjet jejich vztahy, vyměňovat si a sdílet
myšlenky a podporovat vzájemné porozumění.

https://www.visegradfund.org/

Mezinárodní
program

Fondy EHP a Norska Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy
Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru (EHP) a k posilování
spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci
finanční podpory jsou země střední, východní a jižní

https://www.eeagrants.cz/
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Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu
zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý
aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.
Program se zaměřuje na následující oblasti:
- Výzkum
- Vzdělávání
- Kultura
- Zdraví
- Řádná správa
- Občanská společnost
- Sociální dialog
- Životní prostředí
- Lidská práva
- Spravedlnost
- Vnitřní věci
- Bilaterální spolupráce
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