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V E ŘE J NÝ S E KTO R
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ODP AD Y

SÍDELNÍ ZELEŇ A PARKY

OBNOV A KAP LIČEK

NPŽP - výzva č. 18/2017
Podporované aktivity:

OPŽP - výzva č. 69

MMR

Veřejná zeleň v intravilánu (parky, zahrady, sad, uliční

Podporované aktivity:

Podporované aktivity:

stromořadí, aleje, lesoparky, vodní prvky, retenční
nádrže) včetně mobiliáře.

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto odvádění do kanalizací

Příklad :
Příklad :
• revitalizace návsi vč. laviček
• založení parku s jezírkem

• zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
• nadzemní a podzemní kontejnery
• materiálové a energetická využití odpadů

• obnova zeleně u kostela

Příklad :
• kaple, kaplička, márnice,
• socha, boží muka, kříž,
• úprava nejbližšího prostranství

Kdo může žádat:
Kdo může žádat:

• obce, města, církve, firmy, nno, osvč

• obce

Kdo může žádat:
• obce do 3000 obyvatel

Výše dotace: 80%
Žádosti:
od 16.10.2017 až do 30.3.2018

Výše dotace: až 85 %
Žádosti:
od 1. 19. 2017 do 28. 2. 2018

HŘIŠTĚ A TĚLOCVIČNY

Výše dotace: 70 % do 300 tis. Kč
Žádosti:
do 15.01.2018

ZATEPLOVÁNÍ

EKOMOBILITA

MMR

OPŽP - výzva č. 70
Podporované aktivity:

NPŽP - výzva č. 21

Podporované aktivity:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace
veřejných budov a výměny zdroje tepla do 5 MW

Podporované aktivity:

Sportovní infastruktura v areálu školy

Příklad :

Příklad :

Příklad :

• rekonstrukce, modernizaci. vybudování školních hřišť
• rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen

• Zateplení a výměna oken školy a zdroje vytápění
• Vzduchotechnika do tříd pro děti

• osobní automobily, nákladní vozidla
• čtyřkolky, motocykly
• minibus

Kdo může žádat:

Kdo může žádat:

• obce do 3.000 obyvatel

• obce, města, školy, církve, nno

Výše dotace: 70 % (500 tis—5 mil Kč)
Žádosti:
do 15.01.2018

Výše dotace: 35 %, 40, % a 50 % v závislosti na

Vozidla na CNG, Elektromobily, Plug-in hybrid

Kdo může žádat:
• obce, města, svazky obcí

KOMUNIKACE
MMR
Podporované aktivity:
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu
(opravu/rekonstrukci) místních komunikací

úspoře celkové energie + 5 % bonifikace pro žadatele,
kteří využijí metody EPC
70 % na nucené větrání s rekuperací

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA
1. příprava žádostí o dotace | dotační management
organizace výběrových řízení | monitoring projektů

všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic
nadjezdy, podjezdy

Kdo může žádat:

DOTAZY A KONZULTACE
Zaujal vás dotační titul? Chcete se zeptat na podrobnosti žádosti a podmínky? Neváhejte se na nás obrátit.

i nf o@aggrant. cz

Příklad :

•
•

Výše dotace: 200 - 600 tis. Kč
Žádosti:
do 27. září 2018

2. projekty pozemních staveb | krajinné inženýrství a
vodohospodářské stavby | odpadové hospodářství

774 201 349

• obce do 3000 obyvatel

Výše dotace: 50 % do 1 mil. Kč
Žádosti:
od 1.2.2018 do 4.4.2018

3. energetika budov | energetické posudky audity |
štítky obálky budovy | průkazy energetické náročnosti
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