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DOTAČNÍ INFO K 26. 2. 2021 

 

Moravskoslezský kraj 

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021 

 
Účel a priority dotačního programu: 
Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, 
prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasič-
stva a zachování historické požární techniky.  
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dob-
rovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské 
Koupele. 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  25. 3. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   9. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-

dobrovolnych-hasicu-v-roce-2021-6378/ 

 

 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021 

 
Cíle a priority programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. 
Program je zaměřen na:  

a. žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“, 

b. studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol,  
c. studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího 

magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia 
na vysokých školách, 

a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku 
XVI. podmínek Programu. V rámci tohoto Programu nemohou být podpořeny stáže žáků/studentů 
v oborech, ve kterých již tito žáci/studenti byli podpořeni v rámci dotačních programů na podporu 
stáží žáků a studentů ve firmách, vyhlášených Moravskoslezským krajem v letech 2017 - 2020. SŠ, 
VOŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.  

Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu 
na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Mo-
ravskoslezského kraje. Stáže je možno absolvovat také prostřednictvím projektu „PRAXE“ 
v laboratoři IdeaHUB z.s., nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru, které poskytne 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2021-6378/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2021-6378/
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jak odpovídající technologicky vybavené pracoviště, tak zajistí odborné mentorování žáků 
a studentů po celou dobu stáže, vždy na území Moravskoslezského kraje. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle § 420 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem nebo provozovnou 
na území Moravskoslezského kraje. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 3. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   19. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-

firmach-2021-6391/ 

 

 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul 1:  Voucher pro začínající firmy 
Dotační titul 2: TechArt voucher 
Dotační titul 3: InnoBooster voucher 
 
Dotační titul 1:  Voucher pro začínající firmy 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):  

a. která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
b. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podni-

kem, 
c. která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky, 
d. u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat 

projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží). 
e. která nebyla příjemcem dotace se stejným záměrem v rámci tohoto titulu Programu 

v roce 2020. 

Dotační titul 2: TechArt voucher 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba, která:  

a. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
b. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem, 
c. vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na základě 

povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt, anebo konstrukční řešení projektu, 
d. nebyla příjemcem dotace na stejný záměr v rámci tohoto titulu Programu 

v letech 2018-2020. 
 
 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2021-6391/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2021-6391/
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Dotační titul 3: InnoBooster voucher 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba, která:  

a. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
b. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem. 

Oprávněným příjemcem nemůže být právnická osoba, která prostřednictvím dotace na stejný zá-
měr v rámci tohoto titulu Programu v letech 2018-2020 vytvořila již dvě pracovní místa 
(i s odlišnou pracovní náplní). 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 3. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   16. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-

2021-6409/ 

 

 

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
PSP 1/21 Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků 
PSP 2/21 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků 
s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč 
PSP 3/21 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků 
s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč  
  
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány subjekty, které jsou 
ke dni vyhlášení dotačního programu členy Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s. Pří-
spěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj nebo obec dotaci, nelze 
poskytnout. 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 3. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   7. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-

v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-6500/ 

 

 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 

 
Cíle a priority dotačního programu: 
Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji 
občanské vybavenosti obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce 
(např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba, nikoli však cykloturistika - ta je vý-

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2021-6409/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2021-6409/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-6500/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-6500/
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lučně řešena dotačním programem "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 
pro rok 2021+"). 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Obce - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních 
měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 3. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-pripravy-projektove-

dokumentace-2021-6463/ 

 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2021-6463/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2021-6463/

