
PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 
Dotační titul č.1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
 
K čemu je dotace určená 

 obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské 

vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské 
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby, ...) 

 komplexní úpravu veřejných prostranství 

 obnovu a zřizování veřejné zeleně 

 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení 

 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti 

s umístěním v soutěži Vesnice roku. 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo může žádat 
Obce, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském 
kole soutěže 
Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1.-3. místě v celostátním kole této soutěže 
 
Výše dotace 
Maximálně do 80% způsobilých výdajů. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 

Dotační titul č.2 – Podpora zapojení generací do komunitního života 
v obci 
 
DT č.2.A Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, 
na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela 
generace dětí a mládeže. 
 
K čemu je dotace určená 

 úpravu veřejných prostranství 

 obnovu a zřizování veřejné zeleně 



 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky ,...) 
Místo pasivního odpočinku musí být veřejně přístupně a nesmí být zpoplatněno. 
Součástí může být 
lavička, stůl, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešek. 

DT č.2.B Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti 
 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícím dětem a mládeži. 
 
K čemu je dotace určená 

 interiérové konstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, 

společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, 
topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří,..) 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo může žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016), svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů činní 500 
000 Kč a 
maximální výše činní 400 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být 
spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 

Dotační titul č.3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
 
K čemu je dotace určená 

 prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 

 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 

 podpora spolupráce s odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 

obnovu a rozvoj venkova 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo může žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016), svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů činní 200 
000 Kč 



Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být 
spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 

Dotační titul č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb a nejsou 
prohlášeny kulturní památkou 
 
K čemu je dotace určená 

 kaple, kaplička, márnice 

 socha 

 boží muka, kříž 

 úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5m od 

stavby, která je předmětem žádosti) 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo může žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016), svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů činní 40 
000 Kč a maximální výše činní 300 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 

Dotační titul č.5 – Podpora obnovy místních komunikacích 
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních 
komunikací a jejich součástí 
 
K čemu je dotace určená 

 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané 

pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 

 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) 

 jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci 

 dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace (kanalizace, včetně 

úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této 



komunikace, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, trasy, násypy a 
svahy dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky) 
Obec musí být zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 
dokument. 
 
Kdo může žádat 
Obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2016) 
 
Výše dotace 
Maximálně do 50% způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů činní 100 
000 Kč a maximální výše činní 1 000 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci u akcí stavebního charakteru 

 projektová dokumentace 

 stavební povolení nebo žádost o jeho vydání nebo písemný souhlas k ohlášení 

nebo certifikát autorizovaného inspektory nebo veřejnoprávní smlouvu mezi 
stavebníkem a stavebním úřadem 

 práce nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení – doložení souladu akce s 

územně plánovací dokumentací 

 položkový rozpočet - u všech dotačních titulů 

 
 

Podpora bydlení v roce 2017 
 
Regenerace sídlišť 
 
Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich 
obytného prostředí 
 
K čemu je dotace určená 

 výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či 

vybudování místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek včetně řešení 
bezpečnosti (retardéry, zpomalovací prvky, vybudování protihlukových stěn, 
vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro 
vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového 
podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku 
přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho 
nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace 
místních protipovodňových opatření, opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště 
(kamerové systémy) 

 úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských 

hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně 



podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, úpravy 
ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním 
 
Kdo může žádat 
Obec na jehož území se nachází část území zastavěná bytovými domy, postavenými 
v období od roku 1945 do roku 1990 o celkové počtu nejméně 150 bytů 
 
Výše dotace 
Maximálně do 70% způsobilých výdajů. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky evropských strukturálních a 
investičních fondů. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 

Přílohy žádosti o dotaci 

 zpracovaný projekt regenerace sídlišť schválený zastupitelstvem 

 stavební povolení 

 položkový rozpočet 

 doklad o vydání územního plánu obce nebo o schválení územního plánu obce 

 
Podporované byty 
 
Podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky 
neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v 
důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, 
zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života 
 
K čemu je dotace určená 

 pečovatelské byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v 

ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v 
období 12 kalendářních měsíců před uzavření nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 
násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v 
případě 2členné domácnosti. jejich snížená soběstačnost je způsobená věkem (65+), 
zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby 

 vstupní byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží že je jim 

poskytovaná dávka v hmotné nouzi nebo že jejich průměrný čistý měsíční příjem v 
období 12 kalendářních měsíců před uzavření nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 
násobek průměrné měsíční mzdy. Její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání 
dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu ztráty 
nebo žije v jiné tíživé sociální situaci (ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla 
plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští 
ústav sociální péče v rámci transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační 
program a opouští azylový dům nebo dům na půl cesty, má status uprchlíka a je 
účastníkem Státního integračního programu 

 komunitní domy seniorů – pro osoby ve věku 60+, které prokáží, že jejich 

průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 



nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné 
domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti 
 
Kdo může žádat 

 pečovatelské byty – právnická osoba včetně obcí 

 vstupní byty – právnická osoba vyjma obce, spolku, sociálního družstva, obecně 

prospěšné společnosti, církve a církevní organizace 

 komunitní domy seniorů - právnická osoba včetně obcí 

 
Výše dotace 

 výstavba pečovatelského bytu, vstupního upravitelného bytu nebo bytu v 

komunitním domě činní výše dotace max. 600 000 Kč na jeden byt 

 výstavba vstupního bytu činní výše dotace max. 550 000 Kč na jeden byt 

 pořízení vstupního bytu (koupě, vydražení) činní výše dotace max 80% z kupní 

ceny nebo vydražené ceny nebo odhadní ceny, max však do 400 000 Kč za jeden 
byt Dotace na vstupní byt je poskytována podle pravidla „de minimis“. Výstavba 
pečovatelských bytů a komunitních domů je poskytována podle pravidla „SGEI – de 
minimis“.  
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky evropských strukturálních a 
investičních fondů. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 

 investiční záměr 

 stavební povolení 

 položkový rozpočet 

 doklad o vlastnictví 

 
Olověné rozvody 
 
K čemu je dotace určená 

 snížení obsahu olova v pitné vodě – výměna olověných rozvodů, množství olova 

vyšší než 10 μg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele 
 
Kdo může žádat 
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného nebo bytového domu, nebo společenství 
vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v 
bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo 
 
Výše dotace 
Max. do 20 000 Kč na jeden byt v domě. 
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. 



Podání žádosti 
Do 30.12.2016 

 
Bytové domy bez bariér 
 
K čemu je dotace určená 

 odstranění barier při vstupu do domu, do výtahu a výstavbu výtahů v domech 

 
Kdo může žádat 
Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo 
vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, 
ve kterém společenství vlastníků nevzniklo. 
 
Výše dotace 
Maximálně do 50% způsobilých výdajů, maximálně však: 

 200 000 Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k 

výtahu 

 800 000 Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod bytového domu 

 1 000 000 Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu 

k němu 
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. 
 
Podání žádosti 
Do 30.12.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 

 zpracovaný projekt regenerace sídlišť schválený zastupitelstvem 

 stavební povolení 

 položkový rozpočet 

 doklad o vydání územního plánu obce nebo o schválení územního plánu obce 

 
Národní program životního prostředí 
 
Výzva č. 10/2016 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
 
Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě 
blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně 
žijících živočichů v sídlech. 
 
K čemu je dotace určená 

 zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého 

charakteru (aleje, praky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady) 



 zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění 

podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro 
podporu hnízdění ptáků, plazů,..) 

 doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám – pořízení nového či rekonstrukce 

stávajícího mobiliáře, přeměna nepropustných povrchů na propustné či 
polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků 
 
Kdo může žádat 
Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, 
včetně organizačních složek státu 
 
Výše dotace 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z uznatelných nákladů, z toho: 
obce do 500 obyvatel - maximální výše podpory činní 2 000 000 Kč 
obce nad 500 obyvatel - maximální výše podpory činní 250 000 Kč 
Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. 
 
Podání žádosti 
28.2.2017 
 
Výzva č. 11/2016 Čistota povrchových i podzemních vod 
 
K čemu je dotace určená 

 Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních 

zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do 
kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (rodinné a 
bytové domy) a budovy ve vlastnictvídané obce, které nejsou užívány za účelem 
dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 
výhledová možnost připojení nemovitosti ke stokové sítí zakončení ČOV. 
 
Kdo může žádat 
Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% 
majetku obcemi a městy, spolky 
 
Výše dotace 
Maximální výše podpory na jednu DČOV pro kapacitu: 
1-5 EO činí 100 000 Kč 
6-15 EO činí 170 000 Kč 
16-50 EO činí 240 000 Kč 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Podání žádosti 
30.11.2017 
 
Výzva č. 12/2016 Likvidace nepotřebných vrtů 
 
K čemu je dotace určená 
likvidace vrtů, které nesplňují podmínky: 



 jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody 

 nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné 

 nejsou již ani jinak využitelné 

 představují riziko ohrožení životního prostředí 

 
Kdo může žádat 
Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a státní příspěvkové organizace 
 
Výše dotace 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 90% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Podání žádosti 
28.4.2017 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Podpora sportu pro rok 2017 
 
Vytváření a zlepšování technické podmínky k zabezpečení nekomerční oblasti sportu 
pro všechny a pro přípravu státní sportovní reprezentace včetně talentové mládeže. 
Současně zajištění přístupnosti sportovišť co největšímu počtu sportovců včetně 
zdravotně postižených občanů 
 
K čemu je dotace určená 

 technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich 

hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody 

 rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly 

požadavky předepsané národnímu a mezinárodními sportovními federacemi, a aby 
sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost 

 doplňování nabídky stávajícího počtu sportovních zařízení s cílem vyrovnání 

regionálních deficitů 

 umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o 

sportování, zejména s ohledem na handicapované sportovce 

 zajištění dobudování sportovní infrastruktury pro významné sportovní akce 

pořádané na území ČR 
 
Kdo může žádat 
Obec, spolky, městské části nebo obvody 
 
Výše dotace 
Maximální výše spolufinancování pro spolky: 

 v případě nové stavby 60% 

 v případě rekonstrukce 80% 

 



Maximální výše spolufinancování pro obce: 

 v případě nové stavby 50% 

 v případě rekonstrukce 60% 

 
Podání žádosti 
Do 30.11.2016 
 
Přílohy žádosti o dotaci 

 investiční záměr 

 u obcí – schválení podání žádosti zastupitelstvem 

 u spolků – kopie výpisu z veřejného rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti 

 doložení výše spolufinancování ze strany žadatele 

 projektová dokumentace, položkový rozpočet – bodové zvýhodnění 

 
Státní fond dopravní infrastruktury 
 
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro 
cyklisty 
 
K čemu je dotace určená 

 výstavba cyklistické stezky 

 oprava cyklistické stezky 

 zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. 

nebo III. třídy 
 
Kdo může žádat 
Obec, organizační složka obce, příspěvková organizace zřízená obcí, svazek obcí, 
kraj 
 
Výše dotace 
Maximálně do 85% způsobilých výdajů. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
 
Podání žádosti 
Do 20.1.2017 
 
Neuznatelné náklady 
veřejné osvětlení, mobiliář, rozpočtová rezerva, vegetace a sadové úpravy, stavební 
a autorský dozor... 

 
 
 
 
 



Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 
K čemu je dotace určená 

 akce investičního charakteru podél silnic I.,II. nebo III. třídy nebo podél místních 

komunikací I., II. nebo III. třídy (§6 zákona č.13/1997 Sb.,tedy mimo místních 
komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase 
odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s 
doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin, týkajících 
se: 

 bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné dopravy podél 

autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů 

 výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce 

 výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které 

jsou součástí bezbariérové pěší trasy 

 nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalifikačních 

podmínek, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro 
chodce 

 měřičů rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti 

vozidel 

 bezpečnostních prvků na vozovce, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební 

úpravu přechodů pro chodce 

 akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I.,II. nebo III. třídy 

týkajících se: 

 úprav vjezdu do obce 

 zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve 

vazbě na přechod pro chodce 

 dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího 

zklidnění 

 světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky 

řízené křižovatce, vodorovné a svislé dopravní značení zvýrazňující optické prvky na 
pozemních komunikacích 
 
Kdo může žádat 
Stát a jeho organizační složky, státní organizace, kraj a jeho organizační složka, 
obec a jeho organizační složka, příspěvková organizace která vykonává správu 
majetku ve vlastnictví obce nebo kraje 
 
Výše dotace 
Maximálně do 85% způsobilých výdajů, 
Maximální výše způsobilých výdajů činní 20 000 000 Kč. 
Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. 
 
 



Podání žádosti 
Do 6.1.2017 

 
Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou 
 
K čemu je dotace určená 

 výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu 

s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty 
Systému jakosti pozemních komunikací 

 opravu – oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými 

ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během 
opravy zůstává zachována zatíženost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u 
vozovky nebo více než 3 cm u mostů a zůstává zachována šířka a délka mostu a 
umístění i počet podpěr 

 modernizaci – rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými 

právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti 
pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu 
nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více 
než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr 
 
Kdo může žádat 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa železniční dopravní cesty, vlastník nebo 
provozovatel regionální dráhy, kraj nebo jeho příspěvková organizace, která 
vykonává správu majetku, obec nebo její organizační složka nebo příspěvková 
organizace, která vykonává správu majetku, svazek obcí 
 
Výše dotace 
Maximálně do: 

 100 % způsobilých výdajů v případě opravy či modernizace místa křížení místní 

komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní 
infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální 
dráhy, dopravně významné vodní cesty) 

 85% způsobilých výdajů v případě výstavby místa křížení místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve 
vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně 
významné vodní cesty) 

 75% způsobilých výdajů v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení 

místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou 
dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy) 
 
Podání žádosti 
Do 31.1.2017 


