Vybrané dotační výzvy pro rok 2020
Dotační titul

Podporované aktivity

dotace, veřejné zakázky, poradenství
www.garanta-cz.eu

Žadatelé

Výše podpory

Čtvrtletí

malé podniky vzniklé v období
mezi 1. 1. 2015 a 31. 12. 2018

45 %
(max. 1,5 mil. Kč)

I. - II.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
TECHNOLOGIE - pro začínající podnikatele

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro malé začínající podniky

ÚSPORY ENERGIE - FVE s/bez akumulace

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu
podniku

podnikatelské subjekty

až 80 %

I. - II.

ÚSPORY ENERGIE

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie = výměna technologií, zateplení budov…

podnikatelské subjekty

až 50 %

I. - II.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
- Elektromobilita

Pořízení elektromobilu
Pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského
areálu pro vlastní potřebu

podnikatelské subjekty

až 75 %

I. - II.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
- Akumulace energie

Pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

podnikatelské subjekty

až 80 %, v režimu
de minimis

I. - II.

NEMOVITOSTI - Cestovní ruch

Rokonstrukce brownfieldů, které budou využity pro cestovní ruch (pouze pro vybrané obce v ČR)

malé a střední podniky

až 45 %

I.

malé a střední podniky

až 45 %

předpoklad
II. - III.

NEMOVITOSTI

Rekontrukce brownfieldů

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Protipovodňová ochrana intravilánu a preventivní protipovodňová opatření

obce a města

85 %

I. - IV.

ODPADY

Prevence vzniku odpadů

obce a města

85 %

II. - III.

ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

obce a města

až 70 %

I. - IV.

POSÍLIT BIODIVERZITU

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických
a koncepčních podkladů a nástrojů)
Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

obce a města

až 85 %

I. - IV.

POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické
infrastruktury
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu
vázaných ekosystémů
Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci
na změnu klimatu

obce a města

až 85 %

I. - IV.

ZLEPŠIT KVALITU PROSTŘEDÍ V SÍDLECH

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

obce a města

až 85 %

I. - IV.

Vybrané dotační výzvy pro rok 2020
Dotační titul

Podporované aktivity

Žadatelé

Výše podpory

Čtvrtletí

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
VZDĚLÁVACÍ AKCE

V rámci programu bude podporována realizace vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání),
které směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oblastech dle jednotlivých záměrů za účelem přispění
k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví

akreditovaný subjekt zajišťující
vzdělávací/informační akce

85 %

II. (jarní kolo)

INFORMAČNÍ AKCE

Podpora realizování vzdělávacích projektů (tj. informační akcí), které poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností
v oblastech dle jednotlivých záměrů

akreditovaný subjekt zajišťující
vzdělávací/informační akce

85 %

II. (jarní kolo)

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů (stavebnictví,
truhlářství, kovářství, maloobchod…)

zemědělští podnikatelé

až 45 %

II. (jarní kolo)

SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A ZDROJŮ

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů
Podporovány budou společné investice na realizaci projektu v rámci:
- spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby
- spolupráce v oblasti zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh
- spolupráce v odvětví lesnictví

zemědělský podnikatel, výrobce
potravin nebo držitel (vlastník,
nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesa)

45 %,
max. 12 mil. Kč

II. (jarní kolo)

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE
MEZI ÚČASTNÍKY KRÁTKÝCH DODAVATELSKÝCH
ŘETĚZCŮ A MÍSTNÍCH TRHŮ

Podpora prodeje potravin v místě jejich výroby včetně propagace, vytváření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů

zemědělští podnikatelé nebo
výrobci potravin

až 50 %

II. (jarní kolo)

VZDĚLÁVACÍ AKCE

V rámci programu bude podporována realizace vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání), které
směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oblastech dle jednotlivých záměrů za účelem přispění k dosažení
konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví

akreditovaný subjekt zajišťující
vzdělávací/informační akce

85 %

IV. (podzimní
kolo)

INFORMAČNÍ AKCE

Podpora realizování vzdělávacích projektů (tj.informační akcí), které poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností
v oblastech dle jednotlivých záměrů

akreditovaný subjekt zajišťující
vzdělávací/informační akce

85 %

IV. (podzimní
kolo)

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH
PRODUKTŮ

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh
Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice
související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen

zemědělští podnikatelé nebo
výrobci potravin nebo surovin
pro lidskou spotřebu

až 45 %

IV. (podzimní
kolo)

45 tis. EUR
tj. cca 1 200 000 Kč

IV. (podzimní
kolo)

až 45 %

IV. (podzimní
kolo)

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Podpora zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců (v živočišné a rostlinné výrobě) v zemědělských podnicích
prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. Podpora pořízení čehokoliv co je nutné pro rozjezd
zemědělského podnikání (stroje, osiva, sadba, hnojiva, nákup zvířat, nemovitostí, zemědělské půdy....)

fyzická nebo právnická osoba,
která podniká v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství a
zároveň není evidována déle než
24 měsíců před podáním Žádosti
o dotaci

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů (stavebnictví,
truhlářství, kovářství, maloobchod…)

zemědělští podnikatelé

Vybrané dotační výzvy pro rok 2020
Dotační titul

Podporované aktivity

Žadatelé

Výše podpory

Čtvrtletí

PODPORA AGROTURISTIKY

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení
(včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

zemědělští podnikatelé

až 45 %

IV. (podzimní
kolo)

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A
ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění

vlastník, nájemce, pachtýř nebo
vypůjčitel lesních pozemků,
nebo sdružení těchto subjektů

100 %

IV. (podzimní
kolo)

PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. V rámci této operace je podporováno snížení zakmenění za účelem
podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova sadbou,
hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného porostu

vlastník, nájemce, pachtýř nebo
vypůjčitel lesních pozemků,
nebo sdružení těchto subjektů

100 %

IV. (podzimní
kolo)

SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A ZDROJŮ

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů
Podporovány budou společné investice na realizaci projektu v rámci:
- spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby
- spolupráce v oblasti zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh
- spolupráce v odvětví lesnictví

zemědělský podnikatel, výrobce
potrabin nebo držitel (vlastník,
nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesa)

45 %,
max. 12 mil. Kč

IV. (podzimní
kolo)

Zaměření výzev včetně harmonogramu Programu rozvoje venkova pro rok 2020 bude upřesněno na základě vyhodnocení čerpání finančních prostředků po uzavření roku 2019.				
VÝZVY MAS PRV - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství definovaná v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění
pozdějších právních předpisů, a to včetně herních prvků
Podpořena budou náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice
a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

obce a města

80 %

I. - III.

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení

obce a města

80 %

I. - III.

HASIČSKÉ ZBROJNICE

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo související s výkonem služby jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce

obce a města

80 %

I. - III.

OBCHODY PRO OBCE

Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky)

obce a města

80 %

I. - III.

VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova
Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky

obce a města

80 %

I. - III.

KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ
KNIHOVEN

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové
domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven

obce a města

80 %

I. - III.

STEZKY

V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek
a dalších tematických stezek mimo území lesa

obce a města

80 %

I. - III.

MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE

Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických
zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu

obce a města

80 %

I. - III.

Vybrané dotační výzvy pro rok 2020
Dotační titul

Podporované aktivity

Žadatelé

Výše podpory

Pořízení nebo rekonstrukce CAS

obce a města zřizující jednotku
SDH v kategorii JPO II a JPO III

až 70 %

Pořízení nového dopravního automobilu

obce a města zřizující jednotku
SDH v kategorii JPO II, JPO III
a JPU V

až 70 %

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

obce a města zřizující jednotku
SDH v kategorii JPO II, JPO III
a JPU V

až 50 %

Čtvrtletí

MINISTERSTVO VNITRA

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ

II.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO
ZHODNOCENÍ KANALIZACÍ, VODOVODŮ A
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV, včetně posílení zdrojů jako opatření proti suchu

obce, města a provozovatelé
vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu

až 80 %

I. - II.

PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH
TOCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH

Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží

obce a města

až 80 %

III. - IV.

ZDROJE PITNÉ VODY

Výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody či výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody
Zajištění průzkumných vrtů

obce a města

až 80 %

I. - IV.

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy
Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO
pro podporu výuky ve venkovním prostředí

obce a města

až 85 %,
max. 500 tis. Kč

I.

ELEKTROMOBILY

Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na alternativní pohony

obce a města

až 40 %

II. - III.

SOUSTAVY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH
VOD (DČOV)

Realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce

obce a města

až 80 %

I. - II.

VÝSADBA STROMŮ

Podpora komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích

Všechny subjekty s
prokazatelným vztahem k místu
realizace projektu, s výjimkou
politických stran a hnutí

až 100 %

I. - III.

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vybrané dotační výzvy pro rok 2020
Dotační titul

Podporované aktivity

Žadatelé

Výše podpory

obce a města

80 tis. na jeden
zainvestovaný
stavební pozemek

Pečovatelské byty - novostavba, stavební úpravy, nástavba nebo přístavba bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
jejichž snížená soběstačnost je dána věkem nebo zdravotním stavem

vlastník objektu

600 tis. Kč / byt

Komunitní dům pro seniory - zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let a více

vlastník objektu

600 tis. Kč / byt

Bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu - zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér

vlastník objektu

až 50 %
(max. 200 tis. Kč)

Výstavba výtahu - výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou
k tomu stavebně technické předpoklady

vlastník objektu

až 50 %
(max. 800 tis. Kč)

obce a města

až 70 %

obce a města jako zřizovatelé ZŠ

až 70 %

Čtvrtletí

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

PODPOROVANÉ BYTY

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Podpora rozšíření zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů (ZTV - komunikace,
vodovod, kanalizace)

PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obnova místních komunikací

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURY

Obnova školních hřišť, která slouží pro hodiny tělesné výchovy
Obnova školních tělocvičen

PODPORA OBNOVY STAVEB A ZAŘÍZENÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKUTRY

Obnova parkovacích a odstavných poloch, propustků, zastávek veřejné hromadné dopravy

obce a města

až 70 %

REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH
BUDOV

Podpora kulturních, obecních, multifunkčních domů a školních budov

obce a města

až 70 %

OBNOVA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH STAVEB A
HŘBITOVŮ

Obnova kapliček, božích muk, hřbitovních zdí, prostor hřbitovů, soch svatých,…
Nesmí být prohlášeny kulturní památkou

obce a města

až 70 %

PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST
AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU

Obnova a budování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obnova obecních koupališť lokálního
charakteru, vybudování nebo obnova naučných stezek vyjma cyklostezek

obce a města

až 70 %

BEZPEČNOST NEBO PLYNULOST DOPRAVY
NEBO OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOPRAVY
OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
NEBO ORIENTACE

Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD,
integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek
Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů

obce a města

až 85 %

VÝSTAVBA NEBO OPRAVA CYKLISTICKÝCH STEZEK
NEBO ZŘIZOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ PRO CYKLISTY

Výstavba cyklistické stezky tam, kde není
Oprava stávající cyklistické stezky
Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

obce a města

I.

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

III. - IV.
až 85 %

Vybrané dotační výzvy pro rok 2020
Dotační titul

Podporované aktivity

Žadatelé

Výše podpory

Čtvrtletí

obce a města

až 60 % max. 300
tis. Kč

IV.

podnikatelské subjekty, začínající
podnikatelé

úvěr až 1 mil. Kč
(začínající
max. 500 tis. Kč.)
s pevnou úrokovou
sazbou 4 % p. a.
a délkou splácení
maximálně 6 let

I. - II.

Výstavba a obnova kanalizace vedoucí ke stávající zástavbě

obce a města

až 70 %,
max 2 mil. Kč

I.

Výstavba a obnova vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vody vedoucí ke stávající zástavbě

obce a města

až 70 %,
max 3 mil. Kč

I.

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SBORŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JPO II, JPO III a JPO V
Modernizace/přestavba/rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky a dopravního automobilu pro JPO II, JPO III a JPO V
Výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro JPO II, JPO III a JPO V.
Pořízení požární techniky a věcného vybavení investiční povahy pro JPO II, JPO III a JPO V

obce a města

až 70 %,
max 1 mil. Kč

I. - II.

REALIZACE PROJEKTŮ OBNOVY PRVKŮ
KRAJINNÝCH STRUKTUR

Realizace projektů obnovy prvků krajinných struktur s důrazem na lokalizaci záměrů ve zvláště chráněných územích
(ZCHU), evropských lokalitách (EVL), ptačích oblastech (PO), přírodních pracích (PP), prvcích ÚSES a jinak památkově
cenných územích, které se týkají výsadby a údržba zeleně, úpravy vodního režimu v krajině včetně vodních nádrží
(revitalizační opatření, tvorba vodních nádrží,…), opatření pro chráněné druhy (druhová ochrana podpora populací,
např. remízky apod.)

obce a města

až 70 %,
max 1 mil. Kč

I. - II.

PODPORA SPORTU

Rekonstrukce a oprava sportovišť, rekonstrukce a oprava zázemí sportovišť (např. rekonstrukce WC, sprch, šaten, oplocení aj.)

obce a města

až 80 %,
max 1 mil. Kč

I. - II.

GRANTY JIHOČESKÉHO KRAJE

PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO
KRAJE V ROCE 2020

PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH REGIONÁLNÍCH
ÚVĚRŮ PRO MALÉ PODNIKATELE V JIHOČESKÉM
KRAJI

VÝSTAVBA A OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ
INFRASTRUKTURY

Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úprava veřejných prostranství
Obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně
Oprava, rekonstrukce a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek
Podpora služeb na venkově
Dotace na společné integrované projekty více obcí
Dotace úroků z úvěrů

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Termíny vyhlášení výzev jsou pouze orientační a mohou být upraveny jednotlivými poskytovateli dotací.

