
Na co mohou obecně neziskové organizace žádat 

Dotační možnosti: 

 Nadace 

 Dotační programy obcí 

 Dotační výzvy MAS 

 Dotační program Jihomoravského kraje  

 Národní dotace 

 Evropské dotace – operační programy 

1) Nadace – mají vlastní grantové programy: příklady některých nadací: 

o Nadace Partnerství - http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty 

o Nadace OKD - http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy 

o Nadace VIA - http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/ 

o Nadace ČEZ - http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html 

o Nadace AGROFERT - http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/jsme-neziskova-organizace/ 

Jak získat informace o grantech: grantové kalendáře (např. Neziskovky cz.), internet, doporučení 

2) Dotační programy obcí - některé obce např. i Kostelec nebo Kyjov vypisují vlastní dotační výzvy, do 

kterých se mohou organizace působící v obci či realizující zde nějakou aktivitu přihlásit. Zaměření 

dotačních výzev závisí na zastupitelstvu obce. 

Příklad: 

http://www.obec-kostelec.cz/poskytnute-dotace/ 

http://www.mestokyjov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=7843&id_ktg=1477&p1=5750 

Jak získat informace o dotacích z obce: internetové stránky obce, úřední deska obce, starosta obce 

3) Dotační výzvy MAS: Místní akční skupina je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím 

občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a 

institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova.  

MAS aktivně získává finanční podporu z dotačních prostředků a rozděluje je na svém území. Přitom je 

vázána pevnými dotačními pravidly, které stanovují poskytovatelé dotací. 

Kyjovské Slovácko v pohybu má možnost vyhlašovat některé výzvy z operačních programů: 

o Integrovaný regionální Operační program  

o Program rozvoje venkova 

o Operační program zaměstnanost 

Co se pod jednotlivými výzvami skrývá? Například: cyklostezky, požární cisterny, terapeutické dílny, 

sociální byty, odborné učebny škol, podpora soc. služeb, zaměstnanosti, atd. 

Základní odlišnosti od podávání žádostí napřímo do Operačních programů: 

o Nastavení výzev vychází ze strategie, která mapuje potřeby regionu 

o MAS nastavuje vlastní preferenční kritéria pro výběr projektů 

o Konkurence je v území působnosti MAS 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/
http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/jsme-neziskova-organizace/
http://www.obec-kostelec.cz/poskytnute-dotace/
http://www.mestokyjov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=7843&id_ktg=1477&p1=5750


o MAS je vždy po ruce – pomoc s průběhem administrace, realizace 

Odkaz na web MAS Kyjovské Slovácko v pohybu: http://www.kyjovske-slovacko.com/ 

Jak získat informace o dotačních výzvách z MAS: internetové stránky MAS, stránky obcí, regionální 

tisk 

4) Dotační program Jihomoravského kraje – JMK vyhlašuje každoročně výzvy v jednotlivých dotačních 
oblastech (Životní prostředí, Venkov a zemědělství, Regionální rozvoj, Kultura a památková péče, 
Vzdělávání, sport a volný čas, Sociální a rodinná politika, Prevence a požární ochrana, Zdravotnictví a 
Ostatní dotace).  
V letošním roce mohou být pro NNO zajímavé například výzvy na: 

o Podpora včelařství  

o Podpora vinařství a vinohradnictví 

o Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 

o Zkvalitnění sportovního prostředí 

o Dotační program na činnost národnostních menšin 

o Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže 

o Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativní formy péče o předškolní děti“ 

o „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ 

Atd. 

Odkaz na web JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

Jak získat informace o dotačních výzvách z JMK: internetové stránky JMK 

5) Národní dotace -  jednotlivá ministerstva vyhlašují v průběhu roku dotační výzvy podle svého 

zaměření.  V některých dotačních výzvách jsou příjemci i NNO, na základě rozhodnutí politiky státu 

vůči NNO.  

 Ministerstvo kultury  
 Ministerstvo obrany  
 Ministerstvo práce a socialních věcí  
 Ministerstvo pro místní rozvoj  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
 Ministerstvo vnitra  
 Ministerstvo zdravotnictví  
 Ministerstvo zemědělství  
 Ministerstvo životního prostředí  

Jak získat informace o dotačních výzvách z národních dotačních programů: internetové stránky 

jednotlivých ministerstev 

6) Evropské dotace – operační programy jsou víceleté tematické programy, které určují, na co je 

možné rozdělovat finanční prostředky plynoucí z EU.  

Informační stránka, na níž lze najít veškeré informace o evropských strukturálních a investičních 

fondech: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana 

http://www.kyjovske-slovacko.com/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/751-1-Zivotni+prostredi.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/754-1-Venkov+a+zemedelstvi.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/757-1-Regionalni+rozvoj.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/759-1-Kultura+a+pamatkova+pece.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/761-1-Vzdelavani+sport+a+volny+cas.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/765-1-Prevence+a+pozarni+ochrana.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/767-1-Zdravotnictvi.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/769-1-Ostatni+dotace.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4424-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4434-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+a+vinohradnictvi+v+JMK+pro+rok++2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4548-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4521-506-Zkvalitneni+sportovniho+prostredi+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4518-506-Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+v+JMK+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4459-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4607-506-Dotacni+program+%e2%80%9ePodpora+rozvoje+detskych+skupin+jako+alternativni+formy+pece+o+predskolni+deti%e2%80%9c+pro+rok+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4596-506-Dotacni+program+%e2%80%9ePodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%e2%80%9c+pro+rok+2016.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/
http://www.mpsv.cz/cs/6667
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/
http://www.msmt.cz/dotacni-programy
http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx
http://www.mzcr.cz/obsah/dotace_2171_1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/
http://www.mzp.cz/cz/narodni_programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana


Národní operační programy:  

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem 
průmyslu a obchodu; 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy; 

3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; 
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

Programy přeshraniční spolupráce: 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky 

Ministerstvem pro místní rozvoj; 
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky 

Ministerstvem pro místní rozvoj; 
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-

2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České 
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem 

pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013); 
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 
6. Program URBACT III 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-%281%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-%281%29

