
 

Kde najdete informace o programech, výzvách a jednotlivých projektech:  

www.strukturalni-fondy.cz – hlavní zdroj informací o možnosti získat dotace z národních i cizích zdrojů  

 

 Zdroje spravované jednotlivými ministerstvy  

Ministerstvo dopravy prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz). Podporovány jsou projekty 
národního (například průzkumné a projektové práce, stavba a oprava silnic a dálnic a další) i místního významu (cyklostezky, 
programy na zvýšení bezpečnosti a podobně). 

Ministerstvo kultury www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html 

Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx 

Ministerstvo obrany www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011 

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/cs/6667  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1  

Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz/granty  

Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi_3330_1.html  

Ministerstvo zemědělství eagri.cz/public/web/mze/dotace  

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz  

Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace  

Ministerstvo spravedlnosti http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5887  

 

 Zdroje v jednotlivých krajích  

Kraj jihočeský www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm  

Kraj jihomoravský dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

Kraj karlovarský www.kr-karlovarsky.cz/dotace 

Kraj královéhradecký dotace.kr-kralovehradecky.cz  

Kraj liberecký www.kraj-lbc.cz/dotace 

Kraj moravskoslezský www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html 

Kraj olomoucký www.kr-olomoucky.cz/prispevky-granty-a-dotace-cl-15.html  

 

 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4,  
130 00  Praha 3 - Strašnice; www.crr.cz/een, een@crr.cz 

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME a HORIZONT 2020 grantovou 
smlouvou číslo 737766 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
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Zdroje v jednotlivých krajích (pokračování) 

Kraj pardubický www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace 

Kraj plzeňský dotace.plzensky-kraj.cz/  

Praha granty.praha.eu  

Kraj středočeský dotace.kr-stredocesky.cz  

Kraj ústecký www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty.asp  

Kraj Vysočina extranet.kr-vysocina.cz/edotace/  

Kraj zlínský www.kr-zlinsky.cz/dotace-a-granty-cl-23.html  

 

 Programy přeshraniční spolupráce  

Programy dvoustranné Programy vícestranné 

▪ ČR – Polsko www.cz-pl.eu 

▪ ČR – Rakousko www.at-cz.eu 

▪ ČR – Slovensko www.sk-cz.eu 

▪ Ahoj sousede. Hallo Nachbar (ČR – Svobodný stát Sasko) 
www.sn-cz2020.eu  

▪ ČR – Svobodný stát Bavorsko www.by-cz.eu  

▪ Program Interreg Central Europe www.central2020.eu  

▪ Program Danube www.danube-region.eu  

▪ Interreg Europe www.interregeurope.eu 

▪ Espon 2020 www.espon.eu 

▪ Keep www.keep.eu 

 

 

 Programy Českomoravské záruční a rozvojové banky 

Program Záruka je určen pro malé a střední podnikatele, kdy podnikatelé mohou získat záruku na úvěry na pořízení a 
rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení nehmotného majetku nebo koupi provozovny či pořízení zásob.  

Program Inostart umožňuje pomocí zvýhodněných záruk získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících malých a 
středních podnikatelů realizovaných na území České republiky a podporu udržitelnosti podpořených inovativních projektů 
částečnou úhradou nákladů na poradenství zajišťované Českou spořitelnou, a.s. v případě zájmu ze strany příjemce podpory. 

Více informací na stránkách banky www.cmzrb.cz.  

 

 Programy pro vývoj a výzkum 

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních 
technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného 
rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, 
růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita 
životního prostředí. 

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) 
z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je 
podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci 
mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak 
jejich zavedení do praxe.  

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím 
společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen 
„TA ČR“) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými 
má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci. 

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí 
podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé 
uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: 
konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a prostředí pro 
kvalitní život. 

Více informací na stránkách Technologické agentury ČR www.tacr.cz.  
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