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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

program na období 2021 – 2030, kde nově mohou o 
podporu žádat i obce po celém Česku a to 
v případě, že jsou majiteli bytových domů, na které 
se dotace vztahuje. Další významnou novinkou je 
sloučení s programem Dešťovka. Celkový rozpočet 
programu je 39 mil. Kč.  

Od podzimu 2021 budou moci obce žádat na: 

- renovace bytových domů – zateplení fasády, 
střechy, stropů, výměna oken a dveří 

- stavba bytových domů v tzv. pasivním standardu 

- solární termické a fotovoltaické systémy 

- zelené střechy a venkovní stínící technika  

- podzemní akumulační nádrže na zachytávání 
dešťové vody 

- využití tepla z odpadní vody 

- systém řízeného větrání s rekuperací 

- výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na 
biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na 
centrální zásobování teplem  

- systémy pro ohřev vody 

- pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní 
vozidla 

- výsadba stromů na veřejných prostranstvích 
v okolí bytových domů 

- projektová příprava, energetické hodnocení, apod. 

 

Čím více opatření žadatel zkombinuje, tím vyšší 
bonus získá ke standardní dotaci.  

Ke každé žádosti bude třeba projektová 
dokumentace a zpracování energetického 
hodnocení od specialistů s příslušnou autorizací. 
Konkrétní specifikace příloh povinných k žádosti o 
dotaci bude upřesněna s vyhlášením příjmu žádostí, 
které lze očekávat v průběhu podzimu 2021.  

 PODPORA OBCÍ 
V NÁRODNÍCH PARCÍCH  

 Termín vyhlášení výzvy: 2. 9. 2021 

 Alokace výzvy: 200 mil. Kč 

 Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých 
výdajů 

 Příjem žádostí: 15. 10 2021 – 31. 12. 2022 

 Žadatelé – obce na území NP, správy NP, NNO 
působí v oblasti environmentálního vzdělávání, 
příjemci podpory z OPŽP, NPO, MDF 

Cíl výzvy: Výzva je určena na zlepšení životního 
prostředí na území národních parků a kvality života 
občanů v obcích na území NP 

 

Podporované aktivity a výše dotace:  

- úprava a obnova veřejných prostranství, včetně 
zeleně + budování, rekonstrukce cest, stezek, pěšin 
(včetně lyžařských a cyklotras) a pořízení mobiliáře - 
výše dotace 100.000 – 4 mil. Kč 

- podpora zpracování rozvojových dokumentů, 
studií a projektové přípravy (s důrazem na životní 
prostředí) + projektová příprava pro budoucí žádosti 
z OPŽP, NPO a MF – výše dotace 50.000 – 1 mil. Kč 

- podpora programů vzdělávání a osvěty – výše 
dotace 100.000 – 1 mil. Kč 

- podpora informačních center orientovaných na NP 
– výše dotace 100.000 Kč – 1 mil. Kč 

- kofinancování projektů financovaných 
z prostředků EU (OPŽP, NPO, MDF) – výše dotace 
dle dotačního titulu 

 

Maximální výše podpory poskytnutá jednomu 
žadateli je 5 mil. Kč.  

NA CO SE PŘIPRAVIT A CO JE MOŽNÉ VYUŽÍT JIŽ NYNÍ? 
Podzim přinese obcím řadu nových dotačních příležitostí. Některé z nich jsou vyhlašovány každoročně a jsou pro 
vás známé. Je tu i řada novinek, o kterých bychom Vás chtěli informovat a pomoci vám se na ně připravit. 
Vzhledem k tomu, že novinek v podobě Modernizačního fondu (MDF), Národního plánu obnovy (NPO) a nového 
rozpočtového období bude čím dál více, pokusíme se Vám prostřednictvím našeho zpravodaje orientaci usnadnit, 
aby Vám neunikla žádná možnost, jak zafinancovat své projekty a to jinak než jen z obecního rozpočtu.  
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   ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 
DOPRAVY A VÝSTAVBA / 
OPRAVA CYKLOSTEZEK 

 Termín vyhlášení výzvy: říjen 2021 

 Výše dotace: max. 85 % z celkových 
způsobilých výdajů 

 Žadatelé – obce, příspěvkové organizace 
zřízené obcí, svazky obcí, kraje  

 

Pravidelný dotační titul vyhlašovaný Státním 
fondem dopravní infrastruktury (SFFI). Velmi 
doporučujeme všem žadatelům projektové 
dokumentace se SFDI zkonzultovat, termíny pro 
konzultace na stránkách www.sfdi.cz. Klíčová pro 
všechny projektové záměry je bezbariérovost.  

 

A. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 

Akce I a) podél silnice I., II., III. třídy a b) podél 
místních komunikací, které leží na bezbariérové 
trase zapsané v Národním plánu mobility 

Podporované aktivity jsou:  

- výstavba, rekonstrukce a úprava chodníků  

- výstavba, rekonstrukce a bezbariérové úpravy 
nástupišť linkových spojů a MHD podél 
autobusových zastávek 

- výstavba, rekonstrukce zálivů 

Akce II a) silnice I., II. nebo III. třídy a b) na 
místních komunikacích, které leží na bezbariérové 
trase zapsané v Národním plánu mobility 

Podporované aktivity jsou:  

- výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce, 
které navazují na chodníky,  

- výstavba, rekonstrukce míst k přecházení, lávek, 
podchodů navazujících na chodník,  

- nasvětlení přechodů, světelné signalizační 
zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro 
chodce ve vazbě na bezbariérově upravený 
přechod pro chodce 

- úpravy vjezdu do obce 

- světelné signalizační zařízení pro řízení provozu, 
měřice rychlosti, apod. 

 

B. Výstavba a oprava cyklistických stezek, 
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty  

Podporované aktivity jsou:  

- výstavba cyklistické stezky  

- oprava cyklistické stezky 

- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty 

Cyklostezka svými parametry musí splňovat ČSN 
73 6110 a TP 179.  

 VÝSADBA STROMŮ  

 Termín vyhlášení výzvy: 22. 7. 2021 

 Alokace výzvy: 200 mil. Kč 

 Výše dotace: 151.000 - 250.000 Kč 

 Příjem žádostí: 2. 8. 2021 – do vyčerpání 
alokace 

 Žadatelé – subjekty s prokazatelným vztahem 
k místu výsadby 

Cíl výzvy: Výzva je zaměřena na zlepšení 
životního prostředí v obcích a jejich okolí 
prostřednictvím podpory individuálních projektů 
a zapojení veřejnosti. 

Je podporována výsadba listnatých stromů 
(okrasných, ovocných) v zastavěném území i 
v extravilánu obce.  

Podmínkou získání dotace je mít zpracovaný 
odborný posudek s plánem výsadby.  

 

PRO PRAKTICKÉ INFORMACE…  
 

Potřebujete vědět, zda je Váš záměr 
podpořitelný? A co všechno si musíte připravit, 
abyste zvládli podat včas žádost o dotaci?  Jak 
Vám pomůže CEP a.s.? … 

Tyto a další dotazy můžete psát ZDE, a kdo 
raději telefonuje, volejte na tel. 720 404 205.  
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