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Předkládaný dokument, vytvořený společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. je souhrnem základních
informací o dotačních příležitostech na regeneraci brownfieldů ve vlastnictví veřejného sektoru. Atributy jednotlivých
dotačních příležitostí jsou, v případě, že je to účelné, opatřeny odkazem na zdrojový dokument/web daného dotačního
titulu a také je u každé dotační příležitosti uveden kontakt na vyhlašovatele/instituci pověřenou řízením.

Dokument je průběžně aktualizován.

Poslední aktualizace: 12. 6. 2019
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Program Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití (MMR)
Cílem je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako
brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu
brownfield, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Určeno pro obce Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo příslušné kraje.
Podporovány budou zejména
• Výkup objektu brownfieldu
• Demolice objektu
• Rekonstrukce objektu
• Nová výstavba na místě bývalého brownfieldu
• Revitalizace/zelená úprava okolí

Následné využití objektů nepodnikatelského charakteru
• Knihovny, školy, školky
• Obecní domy
• Místní sportovní zařízení lokálního charakteru, omezeno profesionální využití
• Volně přístupné volnočasové aktivity (hřiště, workout, seniorpark)
• Parkoviště
• Technické zázemí obce – sklad komunální techniky apod.
• Odpadové hospodářství, poštovní služby, zdravotní péče

Objekt musí být registrovaný v databázi brownfields CzechInvestu. Objekt určený k demolici nesmí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci.

Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt
Maximální příspěvek na projekt
Příspěvek na projekt v procentech

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva.

300 000 Kč
30 mil. Kč
70 % způsobilých výdajů (obce do 3 000 obyv.)
60 % způsobilých výdajů (obce do 10 000 obyv.)
50 % způsobilých výdajů (obce nad 10 000 obyv., kraj)

Pro bližší informace kontaktujte
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265,
vichova@msid.cz
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov (MMR)
Cílem je rekonstruovat veřejné budovy např. kulturní dům, multifunkční dům či obecní úřad. Je možné podpořit i rekonstrukci
školních budov, a to i bez navýšení kapacity. Díky tomuto programu je tedy možné vyřešit řadu problémů škol a školek,
které dosud nemohly žádat kvůli nenavýšení kapacity do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Určeno pro obce do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument.
Podporovány budou zejména akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.
Jedná se o:
• Kulturní domy
• Obecní domy
• Multifunkční domy
• Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

500 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt
Příspěvek na projekt v procentech

10 mil. Kč
70 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
Výzva: V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na listopad 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora dostupnosti
služeb (MMR)
Cílem je vybudování infrastruktury pro služby základní lékařské péče a obchodní obslužnosti s tím, že následně budou
tyto prostory komerčně pronajímány jednotlivým provozovatelům těchto služeb. Prostory ale nesmí být připravovány přímo
pro konkrétního provozovatele. Zároveň nesmí být na katastru obce před podáním žádosti provozována stejná služba, jejíž
infrastruktura se bude z dotace stavět.
Určeno pro obce do 1 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument. Dále pro dobrovolné svazky obcí, které jsou zapsány do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb.
obecní zřízení. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou zejména
• Výstavba, přestavba či rekonstrukce objektů, které poté budou sloužit pro provozování služeb základní lékařské péče (např. pediatr,
zubař, praktický lékař) a obchodní obslužnosti (smíšené zboží, základní potřeby, přípustná je kooperace s Pošta partner)
• Rekonstrukce objektu, v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika), pořízení
nebo přestavba pojízdné prodejny
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

100 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

2 mil. Kč

Příspěvek na projekt v procentech

70 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na listopad 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (MMR)
Cílem je zvýšení kvality života obyvatel prostřednictvím obnovy a budování míst aktivního i pasivního odpočinku a zlepšení
atraktivity obecního prostoru.
Určeno pro obce do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou zejména
• Obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť
• Obnova obecních koupališť lokálního charakteru
• Obnova nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek)
• Obnova nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost)
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

100 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

3 mil. Kč

Příspěvek na projekt v procentech

70 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na listopad 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy
sportovní infrastruktury (MMR)
Cílem je obnovit zastaralé budovy tělocvičen a školní hřiště, aby lépe sloužily svému účelu a odpovídaly současným požadavkům.
Určeno pro obce do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), které jsou zřizovatelem základní školy. Obec musí mít
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou zejména
• Obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
• Obnova školních tělocvičen - vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury, zázemí a sociálního zařízení, např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury
• Oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště
• Výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu.
V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

500 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

5 mil. Kč

Příspěvek na projekt v procentech

70 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na listopad 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, DT Podpora obnovy
sportovní infrastruktury (MMR)
Cílem je obnovit zastaralé budovy tělocvičen a školní hřiště, aby lépe sloužily svému účelu a odpovídaly současným požadavkům.
Určeno pro obce, které mají 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), a jsou zároveň zřizovatelem základní školy.
Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou zejména
• Obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
• Obnova školních tělocvičen - vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury, zázemí a sociálního zařízení, např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury
• Oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště
• Výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu.
V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

500 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

5 mil. Kč

Příspěvek na projekt v procentech

60 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na listopad 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy
staveb a zařízení dopravní infrastruktury (MMR)
Cílem je obnova dopravní infrastruktury (budovy zastávek, parkoviště, atd.) vedoucí ke zlepšení atraktivity obecního prostoru.
Určeno pro obce do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou zejména
• Obnova propustků, mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
• Obnova parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
• Obnova zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

200 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

1 mil. Kč

Příspěvek na projekt v procentech

70 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na listopad 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (MSK)
Cílem je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje při
dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje.
Určeno pro vlastníky kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí, nacházejících se na území Moravskoslezského
kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně
restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Podporovány budou zejména
• Náklady na práci zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu jako je údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování
(včetně vypracování závěrečné restaurátorské zprávy) apod.
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

50 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

500 000 Kč

Příspěvek na projekt v procentech

50 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na prosinec 2019.
Pro bližší informace kontaktujte KÚ MSK, Mgr. Karin Vitásková, tel.: +420 595 622 677, karin.vitaskova@msk.cz
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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Program Podpora znevýhodněných oblastí
Moravskoslezského kraje (MSK)
Cílem programu je posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které
se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací
na realizaci rozvojových záměrů obcí.
Určeno pro obce s počtem obyvatel do 5.000 uvedené v čl. VI. (Bohušov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku,
Dívčí Hrad, Hlinka, Janov, Jindřichov, Kružberk, Liptaň, Melč, Město Albrechtice, Moravice, Nové Lublice, Osoblaha, Petrovice,
Radkov, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Třemešná, Větřkovice a Vysoká).
Podporovány budou zejména
•
•

Výstavba, revitalizace a rekonstrukce objektů nebo areálů a jejich následné využití pro: bytové prostory, školy, mateřské školy
a tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení pro sociální podnikání, budování a obnova míst
aktivního a pasivního odpočinku
Výstavba, revitalizace a rekonstrukce objektů nebo areálů a jejich následné využití pro: lokální podnikatelské zóny.
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

300 000 Kč
3 000 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt
Maximální příspěvek na projekt v procentech

80 % uznatelných nákladů (obce do 1 000 obyv.)
70 % uznatelných nákladů (obec s počtem nad 1 000 obyv.)

Předkládání žádostí
Od 31. 5. 2019 do 30. 10. 2020 do 12:00:00 hodin.
Pro bližší informace kontaktujte MSK, Petr Zajac, tel. +420 595 622 725, petr.zajac@msk.cz
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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Program Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů (MPO)
Cílem tohoto programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových i zemědělských
areálů, příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání do velikosti 10 ha.
Určeno pro Moravskoslezský kraj a obce v Moravskoslezském kraji
Podporovány budou zejména
• Regenerace a rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské
objekty a vznik nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch do velikosti 10 ha
• Stavebně-technická opatření vedoucí k regeneracím technicky nevyhovujících podnikatelských (zemědělských) nemovitostí nebo
brownfieldů
• Nákupy nemovitostí typu brownfield, odstranění nevyužitelných staveb, výstavba páteřní infrastruktury, provedení nezbytných
terénních úprav, stavební, přípravné a kontrolní práce spojené s projektem
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

1 000 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt

50 000 000 Kč

Příspěvek na projekt v procentech

95% způsobilých výdajů (obce do 500 obyv.)
85% (obce 500 – 5 tis. obyv.)
80 % (obce s 5 – 25 tis. obyv.)
70 % (obce nad 25 tis. obyv.)

Předkládání žádostí
Výzva č. 3: podání žádosti od 16.4.2019 do 16.7.2019.
Pro bližší informace kontaktujte Czechinvest, tel. +420 296 342 614, +420 296 342 477, ostrava@czechinvest.org
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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Program Podpora revitalizace území 2019, Podprogram
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (MMR)
Cílem podprogramu je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích
s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území pro jeho plnohodnotné využití v dalším
rozvoji obce a zamezení vzniku oblastí se sociální segregací.
Určeno pro obce Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje nebo příslušné kraje
Podporovány budou zejména
• Demolice budov v obcích
• Celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, která ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské
zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.)
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt

300 000 Kč

Maximální příspěvek na projekt
Maximální příspěvek na projekt v procentech

10 000 000 Kč
70 % uznatelných nákladů (obec do 3 000 obyv.)
60 % uznatelných nákladů (obec od 3 001 do 10 000 obyv.)
50 % uznatelných nákladů (obec nad 10 000 obyv., kraj)

Žadatel může v dané výzvě podat více žádostí do maximální výše požadované dotace 10 mil. Kč.
Předkládání žádostí
V současnosti není vypsána žádná výzva. Další výzva je plánována na prosinec 2019.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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Program Podpora podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury (MPO)
Cílem podpory je zkvalitnit podmínky pro rozvoj Projektů investiční výstavby v sektorech zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologických center a výzkumu, a tím zvýšit schopnost České republiky obstát v konkurenci mezinárodního trhu přímých zahraničních investic a v důsledku toho vytvořit předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí.
Určeno pro obce, svazky obcí, kraj, státní podnik, příspěvkové organizace státu, organizační složky státu.
Podporovány budou zejména
• Příprava a realizace Projektu výstavby, regenerace či rozvoje průmyslové zóny s cílem udržet a/nebo zvýšit místní regionální rozvoj
pro účely hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu
• Projektem regenerace průmyslové zóny se také rozumí Projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na průmyslovou zónu.
Velikost území průmyslové zóny min. 5 ha
Výše dotace
Minimální výše podpory

1 mil. Kč a alespoň 10 % způsobilých výdajů

Projekt výstavby, rozvoje a regenerace PZ

75 % způsobilých výdajů

V případě projektu vyvolané investice, kdy cílem projektu je výstavba,
rekonstrukce, zkapacitnění komunikací I. třídy včetně souvisejících dopravních
staveb za účelem udržení/zvýšení místního regionálního rozvoje

100 % způsobilých výdajů

V případě kupní ceny nemovitostí

100 % způsobilých výdajů

Nejedná-li se o Strategický projekt

nejvýše 500 Kč/m2, respektive 1500 Kč/m2

Předkládání žádostí
Žádosti o registraci jsou přijímány průběžně až do vyčerpání finančního limitu Programu pro příslušný rozpočtový rok.
Realizace projektu musí být ukončena do konce roku 2020.
Pro bližší informace kontaktujte MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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Program Služby infrastruktury (OP PIK)
Cílem je podpora vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelské sféry, především
díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.
Určeno pro pro právnické osoby působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního
centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu budou vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým
výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách mají explicitně zakotveno, že byly zřízeny za účelem
podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (hightech) technologie; pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce.
Podporovány budou zejména
• Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – pozemků, budov, strojů a jiného zařízení
• Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – patenty, licence, SW, know-how
• Rekonstrukce a modernizace staveb
• Provozní náklady – služby expertních poradců, školení a semináře, mzdy apod.
Výše dotace
Míra podpory

50 % způsobilých výdajů
Pokud žadatel vyhovuje podmínkám uvedeným v rámci pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (2014/C 198/01), může podpora dosáhnout až 75 %

Výše dotace

2 – 150 mil. Kč
0,5 – 30 mil. Kč v případě projektu bez stavebních prací

Předkládání žádostí
Výzva pro ITI Ostrava: příjem žádostí do 30. 3. 2019
Pro bližší informace kontaktujte

OPPIK, Milan Struna, +420 800 505 565
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj

17
Dotační možnosti pro veřejný sektor na REGENERACI BROWNFIELDS

SC Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení (IROP, PO 2)
Cílem je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie
z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.
Určeno pro vlastníky bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; společenství vlastníků jednotek; bytová družstva jako
správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
bytových družstev a změně některých zákonů.
Podporovány budou zejména
• Zateplování
• Výměna oken a dveří
• Výměna zdroje tepla
• Solární panely
Výše dotace
Minimální příspěvek na projekt
Maximální příspěvek na projekt
Maximální příspěvek na projekt v procentech

300 000 Kč
90 000 000 Kč
Dle příjemce, viz detail výzvy

Předkládání žádostí
Výzva č. 78: podání žádosti do 29. 11. 2020.
Pro bližší informace kontaktujte CRR, Ing. Magdalena Drescherová, tel. +420 597 570 959, magdalena.drescherova@crr.cz
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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SC Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů (OPŽP, PO 3)
Cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat
příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat
oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
Určeno pro kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve
a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
Podporovány budou zejména
• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné
dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
• Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
• Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
• Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
• Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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Předkládání žádostí
Výzva č. 133: podání žádosti do 31. 10. 2019, vztahující se na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).
Výzva č. 134: příjem žádostí od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
Příklad podpořených projektů v MSK
Registrační č. projektu

Název projektu

Žadatel

Celkové zdroje v Kč

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165

Vybudování sběrného dvora ve městě Štramberk

Město Štramberk

6 723 733,00

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003814

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Obec Libhošť

9 586 729,69

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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SC Rekultivace staré skládky (OPŽP, PO 3)
Cílem je rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).
Určeno pro kraje, obce a měst, svazky obce, městské části hl. m. Praha, organizační složky stát, státní podniky, státní organizace,
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové
organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
Podporovány budou zejména
• Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
Předkládání žádostí
Výzva č. 118: příjem žádostí od 1. 3. 2019 do 1. 7. 2019.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, tel. +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
Příklady podpořených projektů v MSK
Registrační č. projektu

Název projektu

Žadatel

Celkové zdroje v Kč

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005301

Revitalizace území – Waroschův les – odstranění
staré skládky odpadů

Obec Dolní Lutyně

7 043 430,09

CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005262

Analýza rizik staré ekologické zátěže životního
prostředí, Ostrava – bývalá továrna Luttnar

Zdravotní ústav se
sídlem v Ostravě

2 409 134,00

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
je Moravskoslezský kraj
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SC Dokončit inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže (OPŽP, PO 3)
V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí
a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že cílem je tyto staré ekologické zátěže odstranit.
Určeno pro kraje, obce a měst, svazky obce, městské části hl. m. Prah, organizační složky stát, státní podniky, státní organizace,
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby
– podnikající.
Podporovány budou zejména
• Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti
• Realizace průzkumných prací (včetně do-průzkumů), analýz rizik
• Sanace vážně kontaminovaných lokalit
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
Předkládání žádostí
Výzva č. 86: podání žádostí do 30. 8. 2019, vztahující se na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných
územních
investic (ITI).
Výzva č. 99: plánovaná, podání žádosti od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, tel. +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 245, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
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SC Posílit biodiverzitu (OPŽP, PO 4)
Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.
Určeno pro kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty,
fyzické osoby – podnikající.
Podporovány budou zejména
• Speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového
složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů)
• Péče o lesní společenstva cílená na zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení
• Speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť
• Opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů
• Likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných stanovišť
• Ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť
• Jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta
• Interpretace PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného
zpřístupnění (např. povalové chodníky)
• Mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro
omezování invazních druhů

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
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•
•
•
•
•

Eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.)
Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení
znovu uchycení invazních druhů
Jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů
Realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických
kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.
Jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Předkládání žádostí
Výzva č. 87: podání žádosti do 2. 1. 2020, vztahující se na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD.
Výzva č. 110: podání žádosti do 6. 1. 2020.
Výzva č. 130: podání žádosti do 31. 10. 2019.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, tel. +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
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SC Posílit přirozené funkce krajiny (OPŽP, PO 4)
Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
Určeno pro kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty,
fyzické osoby – podnikající.
Podporovány budou zejména
• 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
• Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území
soustavy Natura 2000
• Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní
ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Vlastníkem a jediným akcionářem společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
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Předkládání žádostí
Výzva č. 88: podání žádostí do 2. 1. 2020, vztahující se na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD).
Výzva č. 52: podání žádostí do 2. 1. 2020.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, tel. +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
Příklady podpořených projektův MSK
Registrační č. projektu

Název projektu

Žadatel

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002485

Zelené hradby Opava – Hillova, Nad stromkem,
sad nad Velkou

Statutární město
Opava

Celkové zdroje v Kč
2 922 649,60
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SC Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (OPŽP, PO 4)
Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich
ekologickou stabilitu.
Určeno pro kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty,
fyzické osoby – podnikající.
Podporovány budou zejména
• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
Předkládání žádostí
Výzva č. 115: podání žádosti do 2. 1. 2020.
Výzva č. 128: podání žádosti do 6. 1. 2020.
Výzva č. 132: podání žádosti do 31. 10. 2019.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, tel. +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
Příklady podpořených projektův MSK
Registrační č. projektu

Název projektu

Žadatel

Celkové zdroje v Kč

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002755

Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. Radvanice

Statutární město Ostrava

5 264 527,29

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000097

Regenerace zeleně v obci Stonava

Obec Stonava

5 039 031,00

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000027

Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015

Statutární město Ostrava

1 561 444,33
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SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OPŽP, PO 5)
Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny a snížit
energetickou náročnost v oblasti veřejných budov.
Určeno pro obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školská zařízení, neziskové organizace,
dobrovolné svazky obcí a státní organizace.
Podporovány budou zejména
•
•
•
•

Zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní.
Výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo
elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj
s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.
Instalace solárních termických či fotovoltaických systémů.
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.
Výše dotace
Poskytovaná dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35 %
do 50 % celkových způsobilých výdajů. V případě instalace systémů nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla činí výše podpory 70 % celkových způsobilých výdajů.
Předkládání žádostí
Výzva č. 121: plánovaná, podání žádosti od 15. 4. 2019 do 3. 2. 2020.
Pro bližší informace kontaktujte Státní fond ŽP ČR, tel. +420 267 994 300
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
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SC Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího
využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
(OP INTERREG V-A – CZ-PL, PO 2)
Cílem je využít kulturních a přírodních zdrojů dané oblasti za účelem zvýšení její návštěvnosti a návazného vzniku
nových pracovních míst na podporovaném území.
Určeno pro orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; nestátní neziskové organizace; evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky; asociace a sdružení působící v oblasti
cestovního ruchu.
Podporovány budou zejména
• Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit
• Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
• Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
• Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů
• Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
• Pozn. Projekty by měly podporovat hospodářský růst, který zprostředkovaně přispěje k růstu zaměstnanosti v území. U infrastrukturních projektů nesmí být celkové výdaje na jeden prvek infrastruktury vyšší než 5 mil eur
Výše dotace
Příspěvek na projekt činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
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Předkládání žádostí
V současnosti nejsou vypsány žádné výzvy.
Pro bližší informace kontaktujte MSK, Jana Bartošková, tel. +420 595 622 327, jana.bartoskova@msk.cz
MSID, Ing. Alena Víchová, tel. +420 595 691 265, vichova@msid.cz
Příklady podpořených projektů v MSK
Registrační č. projektu

Název projektu

Žadatel

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279

Šilheřovice a Krzyźanowice místo
odpočinku a aktivity

Tělovýchovná jednota Ostrava,
Krzyźanowice

Celkové zdroje v €
1 612 109,82
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Programy v přípravě
• Dotační program Výstavba pro sociální bydlení (MMR)

Seznam zkratek
AOKP ČR
CRR
DT
IROP
LHP
MMR
MPO
MSID
MSK
OP
OP PIK
OP ŽP
PO
SC
ZCHÚ

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Dotační titul
Integrovaný regionální operační program
Lesní hospodářský plán
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Moravskoslezské Investice a Development
Moravskoslezský kraj
Operační program
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa
Specifický cíl
Zvláště chráněná území
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