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DOTAČNÍ BULLETIN 

aneb 

PENÍZE NA TO, CO POTŘEBUJETE 

květen 2021 
 

 

 

Tento informační zpravodaj pro Vás vychází v rámci projektu MAP II Mnichovohradišťsko.  

Klade si za cíl podávat aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu 

investičních a neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově  

a v souvisejících oblastech. Se svými dotazy, připomínkami a náměty se obracejte na email 

marketa.tomasova@mnhradiste.cz. 

 

Webové stránky projektu: www.map-mh.cz 

Facebookový profil projektu: www.facebook.com/mapmnichovohradistsko/ 
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Oranžové hřiště 2021  
Zdroj financování:  

• Nadace ČEZ  

Kdo může žádat:  

• Právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového 

řízení Oranžové hřiště:  

https://www.nadacecez.cz/file/edee/2021/02/oranzove-hriste_podminky-grantoveho-rizeni.pdf  

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na 

webové adrese: https://www.zadost.online/prihlaseni. Nedílnou součástí žádosti jsou povinné 

přílohy uvedené v Podmínkách grantového řízení.  

Jaké projekty budou podporovány:  

• Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce 

dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s 

výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.  

Výše dotace:  

• Maximální výše nadačního příspěvku je 2 mil. Kč  

Příjem žádostí:  

• od 1.1.2021 do 31. 12. 2021  

Více informací:  

https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045#infoContent 
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Program 2021 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory včasné 

přípravy projektů EU 2021+ a NIP 
Zdroj financování:  

• Středočeský kraj 

Kdo může žádat:  

• obce, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolné svazky obcí na území 

Středočeského kraje  

Dotaci na včasnou přípravu projektu dle Programu (dále jen „příprava projektu“) lze poskytnout 

pouze na účel a v rozsahu, který je vymezen v dokumentu: 

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 

Žádost o dotaci je nutné podat v uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové 

aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz, včetně vložení všech povinných příloh Účel 

dotace 

Příjem žádostí:  

• od 17. května 2021 od 9,00 hodin do 15. prosince 2021 do 15,00 hodin  

Bližší informace k podávání žádostí z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 

poskytnou pracovníci Odboru řízení dotačních projektů. Kontakty na příslušné pracovníky jsou 

uvedeny na internetových stránkách Středočeského kraje, na kterých mohou být uvedeny pro 

usnadnění podávání žádostí další doplňující informace. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/programy-pravidla-a-

vyzvy?p_p_auth=6CQLvWYd&p_p_id=UredniDeskaPortlet2_WAR_Gordicudeskportlet&p_p_lifecycle

=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=APP%2F142%2FFVP-

Program_2021.pdf&p_p_cacheability=cacheLevelPage 
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