DOTAČNÍ INFO K 16. 3. 2018

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva č. 438 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb II
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

12. 3. 2018, 4.00 hod
13. 5. 2018, 12:00 hod

Více informací:
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-c-438/

Výzva č. 439 – Podpora zaměstnanosti II
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

12. 3. 2018, 4.00 hod
13. 5. 2018, 12:00 hod

Více informací:
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-c-439/

Výzva č. 440 – Podpora rodin II
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

12. 3. 2018, 4.00 hod
13. 5. 2018, 12:00 hod

Více informací:
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-c-440/

Výzva č. 441 – Podpora a rozvoj sociálního podnikání II
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

12. 3. 2018, 4.00 hod
13. 5. 2018, 12:00 hod

Více informací:
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/opz/opz-vyzvy/opz-vyzva-c-441/

MŠMT – tisková zpráva
Seminář
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Dotační příležitosti pro obce a školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Pracovníci MPSV, MŠMT a FDV představí programy na podporu dětských skupin, obědy do škol, OP
VVV – výzva č. 47 MAP II, OP Zaměstnanost a Cesta pro mladé.
Datum konání: 28. 3. 2018
Čas konání: 9:30 – 13:45
Místo: Knihovna J. Mahena, velký sál – 5. patro, Kobližná 4, Brno
Více informací:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dotacni-prilezitosti-pro-obce-a-skoly-ms-zs-zus

IROP
Výzva č. 79
Sociální bydlení II
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Územní realizace:
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy
Plánovaná alokace:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 600 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 105 882 353 Kč
Oprávnění žadatelé:





obce
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Míra podpory:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85%
Státní rozpočet
 obce – 5%
 nestátní neziskové organizace – 10%
 církve – 10%
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 církevní organizace – 10%

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 6. 2018
18. 9. 2018

Podporované aktivity:
Sociální bydlení
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
Více informací:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-79-Socialni-bydleni-II

Výzva č. 80
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Územní realizace:
Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality,
mimo území hl. m. Prahy
Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.
Plánovaná alokace:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 400 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 247 058 824 Kč
Oprávnění žadatelé:





obce
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Míra podpory:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85%
Státní rozpočet
 obce – 5%
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 nestátní neziskové organizace – 10%
 církve – 10%
 církevní organizace – 10%

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 6. 2018
18. 9. 2018

Podporované aktivity:
Sociální bydlení
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
Více informací:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-80-Socialni-bydleni-pro-socialnevyloucene-lokality-II

Státní fond Životního prostředí
Výzva č. 22/2017
PO 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
Podoblast 3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie
Podporované aktivity 3.2.A Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání
autovraků
Alokace: 40 000 000 Kč
Oprávnění příjemci podpory:
 Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci této Výzvy za komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:
Datum zahájení příjmu žádostí
2. 1. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí
1. 4. 2019 v 14:00 hod.

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci této Výzvy za komodity z autovraků, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:
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Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 1. 2020
31. 3. 2020 v 14:00 hod.

Cíl Výzvy:
Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při
zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“.
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní
emisní normy.
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=49

Moravskoslezský kraj
Program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji
Jednotlivé dotační tituly:
Dotační titul 1: Podpora agroturistiky
Dotační titul 2: Podpora vodácké turistiky
Dotační titul 3: Podpora lázeňství
Vymezení okruhu příjemců:
Dotační titul 1: Podpora agroturistiky
1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku
apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tzn. cestovní kanceláře a
agentury.
2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obchodní společnost (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky,
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby
Dotační titul 2: Podpora vodácké turistiky
1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území Moravskoslezského kraje po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou
veřejnost.
2. Právní forma: spolky
Dotační titul 3: Podpora lázeňství
1. Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči
v Moravskoslezském kraji
- Horké lázně Karlova Studánka, státní podnik
- AquaKlim, s.r.o.
- Lázně Darkov, a.s.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 4. 2018
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Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

23. 4. 2018

Cíle a priority programu:
Dotační titul 1:
Cílem je podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikla ucelená síť
agroturistických služeb. Z tohoto důvodu je nezbytná provázanost žadatelů (každý žadatel ideálně
nabízí jinou službu). Budou podporovány tyto aktivity:
a) rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (naučné
stezky, odpočívadla pro cyklisty, vybavení výletiště pro turisty, úvaziště pro koně v rámci
služeb hipoturistiky, apod.),
b) budování či rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů
a informačních zařízení, vč. přípravy jejich obsahů a grafického zpracování, podmínkou je
alespoň 1 cizojazyčná mutace,
c) zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k poskytování služeb v oblasti agroturistiky
(podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace),
d) rekonstrukce, dobudování či vybavení farem, jízdáren, stájí atd. (např. vybavení nástroji
pro ukázku práce na farmách - např. zpracování vlny, péče o hovězí dobytek, související
řemesla, apod., zřízení sociálního zařízení pro turisty; zajištění ochranných pomůcek
pro turisty, bezbariérového přístupu apod.),
e) zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod.
Dotační titul 2:
Cílem je podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů
a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. Budou podporovány tyto aktivity:
a) zhotovení propagačních a informačních materiálů (např. propagační materiály vodáckých
akcí - plakáty, letáčky, informační tabule, bannery apod.),
b) zajištění vodní záchranné služby, zdravotnické služby a organizačních pracovníků při akcích
podporujících vodáckou turistiku,
c) pronájem chemického WC a odpadkových košů, úklidová služba při akcích podporujících
vodáckou turistiku,
d) údržba vodáckých zařízení (nástupiště apod.)

Dotační titul 3:
Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost Moravskoslezského kraje.
Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskemkraji-v-roce-2018-109898/
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Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Cíle a priority programu:
Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji jako
hlavní informační místa pro turisty v těchto aktivitách:
1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření
dat moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu),
2. rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic
pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola,
3. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje.
Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních
služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti
a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.
Vymezení okruhu příjemců:
1. Příjemcem podpory jsou certifikovaná turistická informační centra (dále jen TIC) na území
Moravskoslezského kraje splňující podmínky uvedené v odst. 4 tohoto článku.
2. Právní formy: právnické osoby, fyzické osoby. Oprávněným příjemcem dotace není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
3. V případě existence více poboček jednoho TIC si může TIC podat pouze jednu žádost
o dotaci. Výstupy mohou však být použity pro kteroukoliv pobočku TIC.
4. Kritéria, která musí TIC pro udělení dotace splnit:
a) poskytování informací o cestovním ruchu je převažující náplní TIC,
b) TIC je připojeno k internetové síti,
c) TIC má nezbytné technické vybavení (telefonní linka, počítač s tiskárnou, kopírka,
event. fax), e-mail, webové stránky vlastní nebo implementované do stránek zřizovatele,
d) TIC je otevřeno veřejnosti celoročně, min. 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, v sezóně
po dobu min. 4 měsíců (zvolí si TIC samo) otevřeno min. 1 den o víkendu v rozsahu
min. 6 hodin,
e) TIC shromažďuje informace z oblasti cestovního ruchu, vede databázi, kterou průběžně aktualizuje. K základním druhům sledovaných informací patří informace o místních
institucích, kulturních a historických památkách, veřejných službách, dopravní informace, informace o turistických cílech v okolí, ubytovacích a stravovacích zařízeních,
kulturních a sportovních akcích apod. ze své oblasti působnosti, kterou doloží
na jednoduché mapce. Tyto informace má zveřejněny na svých webových stránkách.
f) zaměstnanec TIC je schopen poskytnout informace alespoň v jednom světovém jazyce.
TIC, které má 3 a více pracovníků (zaměstnanců nebo brigádníků), musí poskytnout informace minimálně ve 2 různých světových jazycích,
g) TIC vede denní statistiku návštěvnosti (počet návštěvníků),
h) pokud název TIC neobsahuje slovo „turistické“, musí být na viditelném místě (nejlépe
na dveřích nebo na výloze) uveden nápis „Turistické informační centrum“. Rozlišují
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se tím TIC od informačních center obcí a měst ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ekologických aktivit, dopravních podniků apod. (doloží fotografií),
i) je řádně označeno logotypem (zelené „I“) – doloží fotografií vchodu do TIC
s označením,
j) jsou-li webové stránky TIC implementovány do stránek zřizovatele, musí být
na homepage stránek zřizovatele řádně a zřetelně umístěn logotyp - zelené „I“, který
umožňuje prolink na turistické informace daného regionu na stránkách TIC.
TIC doloží spolu s žádostí o dotaci také osvědčení o certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané
agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2018 nebo kopii žádosti o udělení certifikace jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2018, pokud certifikát pro tento rok nevlastní. Prostá kopie certifikátu „Jednotné klasifikace TIC ČR“ pro rok 2018 bude součástí závěrečného vyúčtování dotace.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16. 4. 2018
23. 4. 2018

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-vmoravskoslezskem-kraji-v-roce-2018--109537/
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