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VEŘEJNÝ SEKTOR
DEŠŤOVKA
OPŽP – výzva č. 113
Podporované aktivity:
• Hospodaření se srážkovými vodami
• Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu

info@aggrant.cz, 774 210 193
REVITALIZACE ZELENĚ
OPŽP – výzva č. 94
Podporované aktivity:
• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně.

Příklady:

Příklady:
• plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení
doplněná zelení (nádrž)
• podzemní vsakovací a retenční prostory,
vsakovací šachty
• výstavba suchých protipovodňových nádrží

Kdo může žádat:
• obce, města, církve, nno

Výše dotace: 85 %
Žádosti:
od 1. března do 7. ledna 2019

EKOMOBILITA

• zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů...
• vytvoření vodních a mokřadních biotopů tůní/jezírek, mokřadů částí vodních toků,
drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu…

Kdo může žádat:
• obce, města, církve, nno

Výše dotace: 60 %
Žádosti:
od 1. února do 4. dubna 2018

IROP
Podporované aktivity:

Podporované aktivity:

• Podpora dostupného nájemního sociálního
bydlení, které umožní sociálně vyloučeným
osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

Příklady:
•
•
•
•

osobní automobily, nákladní vozidla
malá užitková vozidla
čtyřkolky, motocykly
minibus

Kdo může žádat:
• obce, města, svazky obcí

Výše dotace: 200 - 600 tis. Kč
Žádosti:
od 1. listopadu do 27. září 2018

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Příklady:
• byty, bytové domy, nebytové prostory a jejich
adaptace pro soc. bydlení + nezbytné vybavení
• zdravotnická a sociální infrastruktura

Kdo může žádat:
• obce, církve, nestátní neziskové organizace

Výše dotace: 95 % obce, 90 % ostatní
Žádosti:
od 14. června do 18. září 2018

MMR
Podporované aktivity:

Příklady:

Příklady:

• stroje, technologie a zařízení
• související stavební úpravy

Kdo může žádat:

• Rekonstrukce a obnova malých sakrálních
staveb v obci.
• rekonstrukce, modernizace nebo vybudování
školních hřišť pro tělesnou výchovu
• rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen
• dotace není určena na vybavení a nářadí

• FO a PO podnikající v lesnictví
• obce a PO založené nebo řízené obcemi

Kdo může žádat:

Výše dotace: 50 % max. 2 500 000 Kč
Žádosti:
do 23. dubna 2018

Výše dotace: 70 % od 500 tis. do 5 mil. Kč
Žádosti:
od ledna 2019

LESNÍ STEZKY
PRV – opatření 8.5.2
Podporované aktivity:
• Zvýšení enviromentálních a společenských funkcí
lesa.

• obce do 3000 obyvatel

lesní stezky do šíře 2
odpočívadla, přístřešky, informační tabule, závory
herní a fitness prvky
značení stezek atd.

Kdo může žádat:
• vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa

Výše dotace: 100 % max. 2 000 000 Kč
Žádosti:
do 23. dubna 2018

• Cílem je snížit konečnou spotřebu energie.

Příklady:
•
•
•
•
•

zateplení obvodových částí budov
repase otvorových výplní
realizace systémů využívajících odpadní teplo
instalace fotovoltaického systému
výměna zdroje tepla pro vytápění či ohřev vody

Kdo může žádat:

• obce, města, církve, nestátní neziskové organ.

Výše dotace: 35 - 50% (v případě rekuperace 70%)
Žádosti:
od 1. března do 31. ledna 2019

SPORTOVIŠTĚ
MŠMT
Podporované aktivity:
• Podpora materiálně technické základny sportu –
ÚSC, SK a TJ

Příklady:
• novostavby včetně samostatných ucelených
(samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené
stavby
• rekonstrukce a modernizace stávajících prostor
(včetně nástaveb)

Kdo může žádat:
• obce, města, sportovní spolky

Výše dotace: 60 % max. 20 000 000 Kč
Žádosti:
srpen až září 2018

KOMUNIKACE
MMR
Podporované aktivity:

• Budou podporovány akce zaměřené na obnovu
(opravu/rekonstrukci) místních komunikací.

Příklady:

• všechny konstrukční prvky vozovek a krajnic
• nadjezdy, podjezdy…

Kdo může žádat:
• obce do 3000 obyvatel

Výše dotace: 50 % do 1 mil. Kč
Žádosti:
od ledna 2019

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA

DOTAZY A KONZULTACE

1. příprava žádostí o dotace | dotační management
organizace výběrových řízení | monitoring projektů

Zaujal vás dotační titul? Chcete se zeptat na podrob-nosti
žádosti a podmínky? Neváhejte se na nás obrátit.

Příklady:
•
•
•
•

Podporované aktivity:

ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY A HŘIŠTĚ

PRV – opatření 8.6.2
Podporované aktivity:

• Technologické vybavení dřevozpracujícího
provozu.

OPŽP – výzva č. 100

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

NPŽP – výzva č. 21
• Vozidla na CNG, Elektromobily, Plug-in hybrid

ZATEPLOVÁNÍ

2. projekty pozemních staveb | krajinné inženýrství a
vodohospodářské stavby | odpadové hospodářství

info@aggrant.cz
774 210 193

3. energetika budov | energetické posudky audity
štítky obálky budovy| průkazy energetické náročnosti
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