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Obce 

 

1. Kraj Vysočina - OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2023 
 

Obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, 

radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná 

zeleň). V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území 

obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce 

dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí. 

Termín pro podání žádostí: 01.02.2023 08:00:00 - 31.05.2023 

Forma a výše podpory:  

 Minimálně 30 000 Kč /maximálně 150 000 Kč 

 Spolufinancování 40% 

Příklady podporovaných kombinací:  

 Oprava místní komunikace a přilehlého chodníku;  

 úprava veřejného prostranství včetně jeho osazení drobnou architekturou (lavičky, 

prolézačky apod.) a výsadbou dřevin;  

 oprava veřejného osvětlení v několika místních částech obce. 
 

2. Ministerstvo zemědělství - Dotace na údržbu a obnovu kulturních a 

venkovských prvků pro rok 2023 
 

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických 

hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo 

v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce 

do 500 obyvatel. 

Termín pro podání žádostí: od  1.2.2023, 8:00 

O tuto dotaci je vždy velký zájem a bývá vyčerpána během několika málo hodin. 

Forma a výše podpory 

 Minimálně 15 000 Kč / maximálně 300 000 Kč 

 Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu 

Oprávnění žadatelé: Obce do 5 000 obyvatel 

Předmět dotace: 

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné 

kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. 

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo 

upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti 

max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu vedoucí k uvedení do původního 



 

2 
 

Dotační zpravodaj č. 1 

www.humpolecko.cz 

stavu, a to ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, 

max. však ve výši 40 000 Kč. 

3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Operační program Životní 

prostředí 2021-2027 - výzva č.1 
 

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a 

odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům  

Termín pro podání žádostí: od 15. prosince 2022 (00:00) do 31. října 2023 (24:00) 

Forma a výše podpory  

 Celkové výdaje projektu nepřesahují 200 000 EUR (včetně DPH)  

 Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH) 

 Ex-post 

 Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity 

Oprávnění žadatelé: Obce, spolky, školy a školská zařízení, fyzické osoby nepodnikající, 

dobrovolné svazky obcí 

Podaktivity 

Tůně (100%) 

Cílem vytváření a obnovy tůní a mokřadů je obnovení stabilní sítě krajinných prvků, které 

dokáží přirozeně zadržovat srážkovou vodu, jako prevence zmírnění dopadů změny klimatu 

včetně dlouhodobého sucha. Pokud to potenciál lokality umožňuje, je účelné zbudovat 

soustavu tůní různých velikostí a hloubek. 

Malé vodní nádrže (60%) 

Cílem vytváření a obnovy malých vodních nádrží (dále jen „MVN“) je zadržení vody v 

krajině, jako prevence zmírnění dopadů změny klimatu včetně dlouhodobého sucha. Vodní 

plochy také mohou významně ovlivnit mikroklima a snižovat teplotu díky odpařování vody. 

Vegetační krajinné prvky (80-100%) 

Cílem projektu jsou výsadby geograficky původních dřevin a následná péče, ošetření 

dřevin, založení travobylinných společenstev či terénní úpravy. Nové prvky nebo 

obnova/revitalizace stávajících prvků posílí ekologickou stabilitu ekosystémů, přispějí ke 

zjemnění (rozrůznění – diverzifikaci) krajinné mozaiky, podpoří přirozený vodní režim 

krajiny a omezí riziko vodní nebo větrné eroze zemědělské půdy. 

Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně (85%) 

Cílem projektu jsou výsadby či ošetření dřevin nebo založení travních ploch, které jsou 

zaměřeny na revitalizaci sídelní zeleně prostřednictvím zachování či obnovy, zvyšování 

počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. 

Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině 

(100%) 

Cílem projektu je eliminace/omezení negativní funkce odvodňovacího systému (nebo jeho 

části) anebo prvků povrchového odvodnění. Eliminací nebo omezením funkce 

odvodňovacího zařízení (nebo jeho části) anebo prvků povrchového odvodnění dojde ke 

zlepšení retenční a akumulační schopnosti vody v řešené lokalitě a k posílení 

ekosystémových funkcí. 
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Zpracování studie systémů sídelní zeleně/ Zpracování územní studie krajiny 

(95%) 

Cílem pořízení územních studií či plánů ÚSES je vytvořit odborný komplexní dokument 

umožňující koncepční multioborový přístup k řešení krajiny a urbanizovaných ploch. 

Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině a 

sídlech. 

Péče o malé vodní nádrže (70%) 

Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně (100%) 

Cílem projektu je vytváření a obnova tůní a mokřadů realizovaných za účelem tvorby či 

obnovy přírodních stanovišť či stanovišť ohrožených druhů vázaných na vodní 

ekosystémy 

Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les 

(100%) 

Cílem projektu jsou výsadby geograficky původních dřevin a následná péče, ošetření 

dřevin, či založení travobylinných společenstev. Nové prvky nebo obnova stávajících 

prvků posílí biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les. 

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými druhy živočichů (100%) 

Cílem je realizace preventivních opatření za účelem ochrany hospodářských zvířat a 

zmírňování přímých škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy na chovech 

hospodářských zvířat. Tato opatření přispějí k podpoře biodiverzity. 

Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů (85%) 

Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných 

územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody (70%) 

Cílem projektu jsou aktivity, které vedou k tvorbě prvků návštěvnické infrastruktury pro 

usměrnění návštěvníků chráněných území, omezení či předcházení negativních vlivů na 

předmět(y) ochrany a zlepšení informovanosti o cílech jejich ochrany. 
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Vzdělávací instituce 

 

1. OPJAK výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 

 
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny 

děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, 

vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

Termín pro podání žádostí: do 28.4.2023 

Forma a výše podpory  

 100% financování z dotace, výpočet dle počtu žáků a typu subjektu 

 Minimálně 100 000 Kč 

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení – 

oprávněných žadatelů do tematických bloků:  

 Personální podpora; 

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;  

 Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v 

MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ2 ;  

 Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. 

 

 

2. OPJAK výzva 02_23_017 Škola hrou – implementace 

inovovaného kurikula 
 

Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, 

odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné 

posilováním, odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu 

Plánované datum vyhlášení: březen 2023 

 Výzva podpoří školy při zavádění inovovaného kurikula do výukové praxe.  

Podporované aktivity:  

 spolupráce mezi školami při implementaci výstupů IPs OP VVV, podpora sdílení 

zkušeností, vznik doplňkových vzdělávacích materiálů (podpora 3 a 4. fáze revize 

RVP);  

 aktivity zavádějící inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem 

vedoucích k rozvoji kritického a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a 

posílení formativního hodnocení; 

 podpora inovativních aktivit ve vzdělávání v návaznosti na kurikulární reformu, 

včetně podpory implementace inovovaného kurikula;  

 implementace inovovaných RVP do praxe  

 tvorba učebnic a ucelených vzdělávacích materiálů v souladu s inovovanými RVP 

(4. stupeň kurikulární reformy).  
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 Povinná spolupráce s IPs realizovaným v rámci aktivity č. 4 výzvy IPs Vzdělávání 

OP JAK. 

 

Cílové skupiny:  

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci; vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé; 

děti, žáci a studenti VOŠ; rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci), veřejnost; 

ostatní aktéři 

Oprávnění žadatelé:  

Školy a školská zařízení, vysoké školy, NNO, vzdělávací instituce akreditované MŠMT 

Doplňkovost: 

 NPO, komponenta 3.1 (oblast vzdělávání – inovativní metody výuky, sdílení 

zkušeností a vzdělávací obsah v OP JAK; prevence digitální propasti a zvýšení 

úrovně digitalizace škol v NPO);  

 NPO, komponenta 3.2 (oblast vzdělávání  

– podpora implementace revidovaného kurikula v OP JAK, podpora 

konkrétního počtu nejohroženějších škol, doučování v NPO);  

 OP JAK, výzva 02_22_005 IPs Vzdělávání (tvorba vzdělávacího obsahu ve výzvě 

Kurikula, hodnocení tohoto obsahu ve výzvě IPs Vzdělávání). 
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Podniky 

 

1. OPZ+ výzva 03_22_035, Age management 
 

Výzva je otevřená do 23.03.2023 

Anotace:  
Aktivity související se zaváděním age managementu a systémovou prací s lidskými zdroji 

jakožto jednoho z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniků na trhu v kontextu 

demografického vývoje v ČR a s tím souvisejícího prodlužování pracovního života.  

Konkrétně se jedná o aktivity jako age management audit, analýza současného stavu v 

personálním řízení, zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve 

společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na 

pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených 

na výchovu nástupců na klíčové pozice, využití nástrojů pro hodnocení pracovní schopnosti 

a strategií v oblasti lidských zdrojů, zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních 

podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit, 

vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků vyvolaných 

technologickým pokrokem a další. 

Forma a výše podpory:  

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000,- CZK  

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 7 000 000,- CZ 

 Ex post 

Podmínka výzvy 

Podmínkou výzvy je podpora (v rozsahu min. 40 hodin) min. 10 zaměstnanců, kteří mají s 

žadatelem uzavřen pracovněprávní nebo obdobný vztah (do tohoto limitu se ale 

nezapočítávají zaměstnanci pracující na DPČ, DPP). Do limitu lze započítat pouze 

zaměstnance v pracovněprávním nebo obdobném vztahu uzavřeném před vyhlášením 

výzvy. 


