
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Příležitosti pro obce z národních 

dotačních programu pro rok 2023



Národní dotační programy 2023

Aktuálně vyhlášené 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)

Připravované výzvy:

• Bezbariérové obce (15 mil. Kč)

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

Nové programy – připravované: 

• Podpora bydlení (500 mil. Kč)

• Podpora územně plánovacích činností (45 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
• Bytové domy bez bariér (8. 11. – 20. 12. 2022)

• Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě (16. 11. 2022 – 13. 1. 

2023)

• Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (30. 11. 22 – 13. 1. 23)

• Bezbariérové obce (prosinec 2022 – únor 2023) 

• Podpora rozvoje regionů 2019+ (1Q 2023)

Nové – připravované: 

• Podpora bydlení (1Q 2023) 

• Podpora územně plánovacích činností (1Q 2023)

• Podpora architektonických a urbanistických soutěží (1Q 2023)

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



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. v případě bezbariérových úprav, 

max. 800 tis. na výstavbu výtahu

Oprávněným žadatelem o dotaci je 

• vlastník nebo spoluvlastník bytového domu,

• společenství vlastníků,

• vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém 

domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo

Podpora bydlení



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



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): 10 000 000

% 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: 50% / 50% (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+

Úprava kritérií

▪ Počet obyvatel žadatele o dotaci

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

▪ Prvek ekologického přínosu v rámci projektu (snížení váhy kritéria)

▪ Rozsah a stupeň poškození místní komunikace dle dat MMR ČR

▪ Přínos pro obec (návaznost na okolí apod.)

▪ Připravenost projektu (stavební povolení)

▪ Počet podpořených žádostí žadatele v dotačním titulu od roku 2019

▪ U veřejných budov míra požadované dotace

▪ 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

▪ pilotně sdílená komunální technika

▪ Snaha o uplatnění institutu dožádání a oprav

▪ U místních komunikací snížení dotace a nabídka využití finančního nástroje 

bezúročného úvěru od NRB

▪ Výzva pro rok 2023: podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (žadatel: 

obec do 3 tis. obyvatel)



Podpora rozvoje regionů 2019+: 

náhradníci výzev pro rok 2022

▪ K 1. prosinci 2022 osloveno: 

▪ Podpora obnovy místních komunikací (do 3 tis.): prvních 63 náhradníků 

▪ Podpora obnovy sportovní infrastruktury (3 tis.): všichni náhradníci

▪ Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku: prvních 17 náhradníků

▪ Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (do 3, do 10 tis.): všichni náhradníci

▪ Podmínky realizace akce: 

▪ Podklady pro RoPD: do 30. dubna 2023

▪ Nejzazší termín ukončení realizace akce: do října 2024 

▪ Je v pořádku, když: 

▪ Žadatel zahájil realizaci akce po podání žádosti a zatím neukončil nebo již ukončil (před vydáním 

RoPD).

▪ Žadatel dosud nezahájil.



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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