
Národní dotační programy 2020

Program návrh alokace (Kč)

Podpora územně plánovacích činností obcí 15 000 000

465 000 000

10 000 000Bezbariérové obce od roku 2017

Podpora rozvoje regionů 2019+

Podpora výstavby v oblastech se SPZ

410 000 000

120 000 000

Podpora bydlení 465 000 000

Podpora revitalizace území

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 150 000 000



Státní fond rozvoje bydlení 2020

program  navrhovaná alokace (Kč) z toho dotace (Kč) z toho úvěr (Kč)

Regenerace sídlišť 120 000 000 100 000 000 20 000 000

Výstavba pro obce 340 000 000 220 000 000 120 000 000

Nájemní domy 400 000 000 0 400 000 000

Panel 2013+ / zateplování 350 000 000 0 350 000 000

Program pro mladé 830 000 000 0 830 000 000



Zaměření: cílem je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji

prostřednictvím systémové dotace na zpracování

územních plánů a tím i zkvalitnění rozhodování veřejné

správy o území a zkvalitnění územní přípravy investic.

Max. výše dotace (Kč): 400 tis. Kč

% výše dotace / vlastní zdroje: 80% / 20%

Možní příjemci: obec (mimo ORP, hl. město Prahu a 

obce, které pořídily/pořizují územní 

plán z dotací z IOP/IROP nebo z 

Programu rozvoje venkova) 

Podpora územně plánovacích 

dokumentací obcí



Bytové domy bez bariér

Zaměření: odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do

výtahu, výstavba výtahu v bytových domech, kde není a

nikdy nebyl

Max. výše dotace (Kč): 50 % uznatelných výdajů, 

max. 200 tis. u bezbariérového vstupu, 

max. 800 tis. na výstavbu výtahu

Možní příjemci: čerpat mohou všechny subjekty

Podpora bydlení



Podpora bydlení

Technická infrastruktura

Zaměření: výstavba komunikací, vodovodů a kanalizace pro

budoucí výstavbu bytových nebo rodinných domů

Max. výše dotace (Kč): 80 tis. na jeden zainvestovaný pozemek

Možní příjemci: obce



Podpora bydlení

Podporované byty (DT Pečovatelský byt)

Zaměření: výstavba nájemních bytů pro seniory ve věku 65+ a pro

osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby (min. počet

vzniku nově vybudovaných jednotek nestanoven)

Max. výše dotace (Kč): 600 tis. na jeden byt

Možní příjemci: obce + právnické osoby



Podpora bydlení

Podporované byty (DT Komunitní dům seniorů)

Zaměření: výstavba domů s nájemními byty pro seniory ve věku

60+ a komunitními prostory s cílem podpořit komunitní

způsob života na principu sousedské výpomoci, a tím

uchovat a prodloužit jejich soběstačnosti – (min. počet

vzniku nově vybudovaných jednotek - 10 b.j. – max. 25

b.j.)

Max. výše dotace (Kč): 600 tis. na jeden byt

Možní příjemci: obce + právnické osoby



Národní program podpory cestovního 

ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu

Zaměření: monitoring návštěvnosti, navigační a informační

systémy, doplňkové služby a vybavenost dálkových a

regionálních tras, úprava lyžařských běžkařských tratí,

ekologicky šetrná doprava návštěvníků, turistická

doprovodná infrastruktura v regionu, doplňková

infrastruktura kempů, expozice

Možní příjemci: obce, organizace zřízené územně samosprávnými 

celky, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty, 

NNO působící v CR, TIC, církve a náboženské 

společnosti, organizace DM

Max. výše dotace (Kč): 5 000 000

% výše dotace / vlastní zdroje: 50% / 50%



Národní program podpory cestovního 

ruchu v regionech
Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Zaměření: řízení destinace (tvorba a aktualizace strategických

dokumentů destinace), marketingové výzkumy, tvorba a

inovace produktů, branding destinace, distribuce

produktů cestovního uchu, komunikace (komunikační

kampaně, ediční činnost, webové stránky,...)

Možní příjemci: certifikované krajské a oblastní organizace destinačních

managementů, „zastřešující“ organizace

s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou

národních a nadregionálních produktů CR.

Max. výše dotace (Kč): 5 000 000 (dotační titul 3)

2 500 000 (dotační titul 1 a 2)

% výše dotace / vlastní zdroje: 70% / 30% (návrh ke schválení)



Bezbariérové obce od roku 2017
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a 

v budovách městských a obecních úřadů

Zaměření: Cílem podprogramu je zajistit státní podporu

investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování

bariér v budovách MěÚ a OÚ, v budovách domů

s PS náležících do komplexních řetězců

bezbariérových tras v obcích.

DT č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s PS

DT č. 2 – Odstraňování bariér v budovách MěÚ a OÚ

Příjemci dotace: obec, jejíž záměry bezbariérových tras byly 

schváleny Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny. 

Max. výše dotace (Kč): není stanovena

% výše dotace/vlastní zdroje: 50% / 50%



Bezbariérové obce od roku 2017

Euroklíč

Zaměření: Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou

schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných

sociálních a technických kompenzačních zařízení tím,

že budou tato zařízení osazena jednotným

eurozámkem a současně bude systémově zajištěna

distribuce euroklíčů.

Příjemci dotace: Nevládní neziskové organizace v ČR 

% výše dotace: 100 %



Podpora rozvoje regionů 2019+

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 

DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

DT D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

DT I – Podpora dostupnosti služeb (obec do 1 tis. obyvatel, DSO)

DT K – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce

Příjemci dotace: obce do 3 tis. obyvatel 

Max. výše dotace (Kč): dle jednotlivých DT (100 tis. Kč až 5 mil. Kč)

% výše dotace / vlastní zdroje: 70% / 30%



Podpora rozvoje regionů 2019+

Podprogram Podpora obcí s 3000 až 10 000 obyvateli 

DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Příjemci dotace: obce do 10 tis. obyvatel 

Max. výše dotace (Kč): dle jednotlivých DT (500 tis. Kč až 5 mil. Kč)

% výše dotace / vlastní zdroje: 60% / 40%



Podpora revitalizace území
Demolice v SVL

DT č. 1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území 

Moravskoslezského, Ústeckého a karlovarského kraje

DT č. 2 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území 

České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1

Příjemci dotace: obec, kraj 

Max. výše dotace (Kč): od 300 tis. Kč do 10 mil. Kč

% výše dotace/vlastní zdroje: 50% - 70% / 50% - 30%



Podpora revitalizace území
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Výstup:

Obecní dům, obřadní síň, školská zařízení, knihovna, hasičárna, 

parkoviště, garáže, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, kulturní 

dům, klubovna pro spolky, sportoviště apod.

Příjemci dotace: obce, kraje 

Max. výše dotace (Kč): 30 mil. Kč

% výše dotace / vlastní zdroje: 50 – 70% / 50 – 30% 



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 



Děkuji a přeji mnoho úspěchů

Ing. Miroslava Tichá

e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

tel.: 234 154 189

mailto:Miroslava.Ticha@mmr.cz

