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DOTAČNÍ INFO K 29. 3. 2019 

Moravskoslezský kraj 

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 

 

Dotační tituly: 

1. Účelové neinvestiční dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, 
a to na předmět dotace provedený v roce 2019, kterým může být:  

a) podpora začínajících včelařů, 
b) obnova včelích úlů, 
c) vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu, 
d) vyšetření moru včelího plodu, 
e) pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné 

ošetřování včelstev proti Varroa destruktor nebo 
f) podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Okruh možných příjemců dotací (žadatelů) se liší podle jednotlivých předmětů dotace: 

➢ o dotaci na podporu začínajících včelařů může žádat pouze začínající včelař. Za začínajícího 
včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má na území Morav-
skoslezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dota-
ce věku 18 let a nevlastnila ke dni 31. 12. 2018 včelstvo, 

➢ o dotaci na obnovu včelích úlů, na vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu 
nebo na vyšetření moru včelího plodu může žádat pouze stávající včelař. Za stávajícího vče-
laře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která není začínajícím včela-
řem podle předchozího písmene tohoto programu, má na území Moravskoslezského kraje 
místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti věku 18 let a má na území Moravsko-
slezského kraje umístěno včelstvo, 

➢ o dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení 
na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor a dotaci na podporu vzdělávání, vý-
chovy, osvěty a poradenství může žádat pouze včelařský spolek, který má sídlo na území 
Moravskoslezského kraje. Spolkem se pro účely tohoto programu rozumí i pobočný spolek. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 5. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   28. 6. 2019 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-
2019-127324/ 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-127324/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-127324/


2 

 

Finanční nástroj JESSICA II 

 

Cíle a priority programu: 
Poskytnutí zvýhodněného úvěru na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou 
dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů 
a národních dotačních programů.  

Podporovány budou investiční projekty z níže uvedených oblastí:  

➢ Bydlení (Nové zóny pro bydlení, startovací byty) 
➢ Sportovní zařízení 
➢ Parkování ve městech včetně chytrých řešení 
➢ Startovací dílny/kanceláře 
➢ Infrastruktura cestovního ruchu 
➢ Městské/kvaziměstské průmyslové zóny 
➢ MS EPC (Energy Performance Contracting, tj. energetické služby se zárukou) 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na území Moravskoslezského 
kraje (vyjma statutárních měst) nebo  

➢ svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem 
v Moravskoslezském kraji. 

Minimální a maximální výše úvěru: 
Minimální výše poskytovaného úvěru: 5 000 000 Kč 
Maximální výše poskytovaného úvěru:  50 000 000 Kč 
 
Žádosti o úvěr se přijímají průběžně a to nejdříve ode dne účinnosti programu tj. od 27. 3. 2019. 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-financni-nastroj-jessica-ii--127243/ 
 

 

SZIF 

Semináře k Jednotné žádosti 2019 

Okres Datum Čas Adresa 

Opava 10. 4. 2019 9:00 – 12.30 ZP Otice, Hlavní 266, 747 81 Otice 

Nový Jičín 16. 4. 2019 9:00 – 12.30 Penzion U Horáků, Palačov 57, 741 01 Starý Jičín 

Frýdek-Místek 11. 4. 2019 9:00 – 12.30 Budova MZe Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 

01 Frýdek-Místek 

Bruntál 9. 4. 2019 9:00 – 12.30 Společenský dům Bruntál, Ruská 1537/14, 792 

01 Bruntál 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-financni-nastroj-jessica-ii--127243/
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Více informací: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Fti

skove_zpravy%2F1553604513933.pdf 

 

MŠMT 

Výzva č. 02_19_076 
Inovace v pedagogice 
 
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Investiční priorita: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpo-
ra rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění 
do procesu vzdělávání a odborné přípravy. 
Specifický cíl: SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 
 
Alokace:  250 000 000 Kč 
 

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů: 

Minimální výše výdajů:      3 000 000 Kč  
Maximální výše výdajů:  pro aktivitu A: 25 000 000 Kč 
    pro aktivitu B: 15 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 
 

➢ Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

➢ Územní samosprávné celky, tj. obce a kraje.  
➢ Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vyjma škol zapsaných ve školském 

rejstříku.  
➢ Organizační složky státu.  
➢ Příspěvkové organizace MŠMT, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.  
➢ Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní pod-

poru výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):  

• organizační složky státu a příspěvkové organizace MŠMT;  

• výzkumné organizace;  

• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;  

• orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené 
organizace;  

• další subjekty provádějící výzkum a šíření znalostí dle Rámce.  
➢ Soukromoprávní subjekty, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, jejichž hlavním úče-

lem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukro-
moprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními sub-
jekty pouze:  

• spolek, vyjma pobočného spolku;  

• ústav;  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1553604513933.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1553604513933.pdf


4 

 

• obecně prospěšná společnost;  

• nadace nebo nadační fond;  

• registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 
právnická osoba;  

• zájmové sdružení právnických osob.  
 
 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  27. 3. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 8. 2019 
 
Oprávněné aktivity: 
 
Povinná aktivita: 

➢ Řízení projektu 
 

Povinně volitelné aktivity: 

Aktivity A: Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání 

Aktivita B: Pedagogický výzkum 

 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm 

OPŽP 

Seminář o dotacích na hospodaření s dešťovou vodou v obcích 

Datum Město Adresa 

4. 4. 2019 Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Os-

trava (zasedací místnost F502) 

10. 4. 2019 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 

82 Brno (zasedací místnost č. 045A – 2. podlaží) 

 

Více informací: 

https://www.opzp.cz/o-programu/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=107 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm
https://www.opzp.cz/o-programu/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=107

