
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Příležitosti pro obce z národních 

dotačních programů pro rok 2023



Národní dotační programy 2023
Aktuálně ukončené výzvy:

• Bytové domy bez bariér (80 mil. Kč)

• Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě 2021 (700 mil. Kč)

• „starý“ Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (140 mil. Kč)

Vyhlášené výzvy:

• Bezbariérové obce (15 mil. Kč) 

• Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (120 mil. Kč)

Nové programy, připravované výzvy: 

• Změna: Podpora rozvoje regionů 2019+ (1 mld. Kč)

• Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě 2022 (100 mil. Kč)

• Podpora bydlení (500 mil. Kč)

• Podpora územně plánovacích činností (90 mil. Kč) 

• Podpora architektonických a urbanistických soutěží (5 mil. Kč)

• Národních program podpory cestovního ruchu v regionech (350 mil. Kč)



Národní dotační programy 2023 -

harmonogram
Vyhlášené výzvy

• Bezbariérové obce (prosinec 2022 – březen 2023) 

• Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (leden – únor 2023)

Nové – připravované: 

• Podpora územně plánovacích činností (1Q 2023)

• Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě 2022 (cca březen 

2023)

• Podpora rozvoje regionů 2019+ (1Q 2023)

• Podpora bydlení (1Q 2023) 

• Podpora architektonických a urbanistických soutěží (1Q 2023)

• Národních program podpory cestovního ruchu v regionech (4Q 2023)



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 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

Demolice objektu, který je v technicky nevyhovujícím stavu, a který 

sloužil k bydlení nebo ubytování.

Příjemci dotace: obec, kraj (mají SVL /jsou v ORP s SVL)

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

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



Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Příjemce: obec do 5 tis. obyvatel (včetně)

▪ Výzva je zaměřena na podporu zpracování územních plánů a jejich

transformace do jednotného standardu.

▪ Alokace výzva: 90 mil. Kč

▪ Příjem žádostí: průběžně, do 31. října 2023

▪ Max. výše dotace (Kč):

aktivita 1 - 500 tis. Kč na jeden územní plán

aktivita 2 - 250 tis. Kč na jednu změnu územního plánu

▪ % výše dotace / vlastní zdroje:

aktivita 1 - 80 % souhrnné výše uznatelných výdajů na zpracování

územního plánu / 20% vlastní zdroje

aktivita 2 - 90 % souhrnné výše uznatelných výdajů za zpracování

dokumentace v jednotném standardu / 10% vlastní zdroje

(do podílu vlastních zdrojů lze zahrnout např. krajskou dotaci)



Obnova obecního a krajského majetku po 

živelních pohromách

Cíl: Přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních

samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení

plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě

obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou, popř. pořízení nového majetku plnící

tutéž funkci.

Dotační tituly:

• DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (vyhlašován na 

základě strategie vlády pro obnovu území) // tornádo 2021

• Vyhlášen: DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

(vyhlašován každoročně) // živelní pohroma 2021

Výše dotace pro DT 1: obce až 70%, kraje až 60 %, min. 500 tisíc Kč; 

Výše dotace pro DT 2: obce až 70%, kraje 40 %, min. 200 tisíc Kč; max. 10 mil. Kč

Žadatel: obec, kraj



Podpora rozvoje regionů 2019+

Úprava kritérií

▪ Počet obyvatel žadatele o dotaci

▪ Rozpočet žadatele o dotaci

▪ Místo realizace projektu (HSOÚ i 3K, zvýšení váhy kritéria)

▪ Rozsah a stupeň poškození místní komunikace dle dat MMR ČR

▪ Přínos pro obec 

▪ Připravenost projektu 

▪ Výše vlastního podílu

▪ Zanesení projektového záměru do Informačního systému projektových záměrů 

(ISPZ)



Podpora rozvoje regionů 2019+

▪ Snížení vyhlášených dotačních titulů

▪ primárně DT A Podpora obnovy místních komunikací a DT E Rekonstrukce 

a přestavba veřejných budov

▪ Snaha o uplatnění institutu dožádání a oprav

▪ U místních komunikací snížení dotace a nabídka využití finančního nástroje 

▪ Výzva pro rok 2023: 

▪ podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (žadatel: obec do 3 tis. 

obyvatel)

▪ Podprogram Podpora obcí od 3 do 10 tis. obyvatel 



Děkuji a přeji mnoho úspěchů

Ing. Miroslava Tichá

ředitelka odboru

Odbor správy národních programů

e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

tel.: 234 154 189
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