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DOTAČNÍ	INFO	K	26.	11.	2015	
	
	

Moravskoslezský	kraj	

	

Program	na	hospodaření	v	lesích	v	Moravskoslezském	kraji	pro	rok	2016	

Kód	programu:	ŽPZ/03/2016	

Příjemcem	dotace	(žadatelem)	může	být	vlastník	lesa	nebo	osoba,	na	kterou	se	ve	smyslu	§	58	odst.	1	
lesního	zákona	vztahují	práva	a	povinnosti	vlastníka	lesa.	

Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 1. 1.	2016	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 						30.	6.	2016	na	práce	

prováděné	v	roce	2016	
	

1. Dle	tohoto	 dotačního	 programu	 se	poskytují	 účelové	 neinvestiční	 dotace	 na	předmět	 dotace	
provedený	v	roce	2016,	kterým	může	být	přirozená	obnova,	umělá	obnova	sadbou	-	první,	umělá	
obnova	 sadbou	 -	 druhá,	 zajištění	 nebo	 výchova	 lesních	 porostů.	 Předmět	 dotace	 umělá	 obnova	
sadbou	-	druhá	může	být	proveden	také	ve	druhém	pololetí	roku	2015.	

Název	a	kód	dotačního	titulu	 Technické	jednotky	 Sazba	
Přirozená	obnova	lesních	porostů	
-	základními	dřevinami	(kód	1.A)	
-	melioračními	a	zpevňujícími	dřevinami	(kód	1.B)	

Kč/ha	
Kč/ha	

8.000	
15.000	

Umělá	obnova	lesních	porostů	sadbou	-	první	
-	melioračními	a	zpevňujícími	dřevinami	(kód	2.A)	 Kč/sazenici	 9	

Umělá	obnova	lesních	porostů	sadbou	-	druhá	
-	melioračními	a	zpevňujícími	dřevinami	(kód	2.B)	 Kč/sazenici	 9	

Zajištění	lesních	porostů	
-	melioračními	a	zpevňujícími	dřevinami	(kód	3.A)	 Kč/ha	 25.000	

Výchova	lesních	porostů	do	40	let	skutečného	věku	
-	prořezávkou	(kód	4.A)	
-	předmýtní	úmyslnou	těžbou	(kód	4.B)	

Kč/ha	
Kč/ha	

4.000	
3.200	

2. Dotace	podle	tohoto	programu	jsou	poskytovány	sazbou	na	technickou	jednotku	(dále	též	jen	
"sazbové	dotace").	Výše	dotace	se	stanoví	součinem	sazby	a	množství	skutečně	provedených	
technických	jednotek	(například	hektar,	počet	sazenic).	

	
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-hospodareni-v-lesich-v-moravskoslezskem-kraji-pro-
rok-2016-60352/	
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Podpora	dobrovolných	aktivit	v	oblasti	udržitelného	rozvoje	

Kód	programu:	ŽPZ/02/2016	

Vymezení	okruhu	příjemců	

Dotace	v	rámci	vyhlašovaného	dotačního	programu	lze	poskytnout:	

1. obcím	podle	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
2. dobrovolným	svazkům	obcí	dle	§	49	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
3. spolkům	podle	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	
4. obecně	 prospěšným	 společnostem	 podle	 zákona	 č.	248/1995	Sb.,	 o	obecně	 prospěšných	

společnostech	a	o	změně	a	doplnění	některých	zákonů,	
5. příspěvkovým	 organizacím	 podle	 zákona	 č.	250/2000	Sb.,	 o	rozpočtových	 pravidlech	 územních	

rozpočtů,	 ve	znění	 pozdějších	 předpisů,	 jejichž	 zřizovatelem	 jsou	 obce	 (vyjma	 škol	 a	školských	
zařízení	 zapsaných	 do	školského	 rejstříku	 dle	 zákona	 č.	561/2004	Sb.,	 o	předškolním,	 základním,	
středním,	vyšším	odborném	a	jiném	vzdělávání	-	školský	zákon,	ve	znění	pozdějších	předpisů).	

Minimální	výše	dotace	na	jeden	projekt	činí	70.000,--	Kč	a	maximální	výše	dotace	na	jeden	projekt	činí	
150.000,--	Kč.	

Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 28.	12.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 13.	1.	2016	
	
účel	poskytnutí	dotace:	
Dotační	 titul	 č.	1	 je	 zaměřen	 na	podporu	 projektů	 zvyšujících	 environmentální	 povědomí	 obyvatel	
Moravskoslezského	 kraje,	 zejména	 dětí	 a	mládeže,	 na	podporu	 činnosti	 environmentálních	 nevládních	
neziskových	 organizací	 a	na	 podporu	 akcí	 ke	zlepšení	 stavu	 krajiny,	 výstavbu,	 provoz	 a	údržbu	 naučných	
stezek.	
Dotační	 titul	 č.	2	 je	 zaměřen	 na	podporu	 projektů	 v	oblasti	 environmentální	 poradenské	 činnosti	 cílené	
na	veřejnost,	 veřejnou	 správu	 a	podnikatelskou	 sféru.	 Podpora	 se	 týká	 expertní	 a	vzdělávací	 činnosti,	
prostřednictvím	kterých	je	poskytována	interpretace	odborných	environmentálních	témat.	
Dotační	titul	č.	3	je	zaměřen	na	podporu	projektů	na	osvětu	a	vzdělávání	v	procesu	přijímání	dobrovolných	
závazků	 a	dohod,	 projektů	 v	rámci	 procesu	místní	 Agendy	 21,	 Národní	 sítě	 Zdravých	měst,	 dílčích	 aktivit	
v	rámci	 osvětových	 kampaní	 podporujících	 udržitelný	 rozvoj	 a	občanskou	 zodpovědnost	 -	 Evropský	 týden	
mobility,	 Evropský	 den	 bez	aut,	 Dny	 zdraví,	 Národní	 dny	 bez	úrazů,	 Světový	 den	 bez	tabáku,	 Den	 Země	
apod.	
Dotační	titul	č.	4	je	zaměřen	na	podporu	projektů	cílených	na	zavádění	systému,	kterým	mohou	organizace	
deklarovat,	že	v	rámci	své	činnosti	dbají	na	ochranu	životního	prostředí	a	že	zvažují,	jaké	dopady	na	životní	
prostředí	má	jejich	fungování.	Cílem	je	tedy	zahrnutí	požadavků	na	ochranu	životního	prostředí	do	celkové	
strategie	organizace	a	jejích	každodenních	činností.	
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-
rozvoje-60319/	
	

Drobné	vodohospodářské	akce	

Kód	programu:	ŽPZ/01/2016	

Příjemcem	dotace	 je	obec	s	počtem	obyvatel	do	2	000	a	obec	s	počtem	obyvatel	od	2	001	do	5	000,	řeší-li	
projekt	 odvádění	 a	čištění	 odpadních	 vod	 a	zásobování	 obyvatel	 pitnou	 vodou	 v	zastavěných	 územích	
s	počtem	obyvatel	do	500.	
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Maximální	výše	poskytnuté	dotace	na	projekt	je	7.500.000,--	Kč.	

Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 28.	12.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 13.	1.	2016	
 
Předmětem	 podpory	 jsou	 projekty	 řešící	 stávající	 zástavbu	 s	trvale	 bydlícími	 obyvateli	 za	současného	
dodržení	kritérií	uvedených	v	článku	VI.	odst.	7	tohoto	programu,	ukončené	nejpozději	do	15.	9.	2017,	a	to:		

1. výstavba,	rozšíření,	rekonstrukce	čistíren	odpadních	vod	a	kanalizačních	sítí	pro	veřejnou	potřebu;	
v	případě	nové	výstavby	kanalizační	sítě	může	být	předmětem	dotace	pouze	kanalizace	splašková,	

2. výstavba,	rozšíření,	rekonstrukce	vodovodních	sítí	a	vodárenských	objektů	pro	veřejnou	potřebu.	

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-drobne-vodohospodarske-akce-60278/	

	

Program	podpory	aktivit	v	oblasti	kultury	na	rok	2016	

Kód	programu:	PPA	2016	

Do	dotačního	programu	mohou	své	projekty	přihlásit:	právnické	a	fyzické	osoby	vykonávající	činnost	
v	oblasti	kultury.	

Minimální	výše	dotace	na	jeden	projekt	je	30.000,--	Kč	a	maximální	výše	dotace	je	150.000,--	Kč.	

Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 14.12.2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 28.12.2015	

Podporované	kulturní	aktivity	jsou	různorodé	a	cílem	podpory	je	následující:	

1. podpora	umění	a	umělců	Moravskoslezského	kraje,	
2. zachování	a	podpora	kulturních	tradic	tohoto	regionu,	
3. podpora	udržení	a	rozvoje	kultury	nejen	ve	velkých	městech,	ale	také	v	menších	obcích	kraje,	
4. podpora	využití	kulturních	památek	kraje,	
5. v	menší	míře	i	kulturní	aktivity,	kterými	kulturně	obohatí	občany	Moravskoslezského	kraje	umělci	

z	jiných	regionů	České	republiky.	

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-na-rok-2016-59778/	
	

Program	obnovy	kulturních	památek	a	památkově	chráněných	nemovitostí	v	MSK	na	rok	2016	

Kód	programu:	OKP	2016	

Dotace	 v	rámci	 programu	 lze	 poskytnout	 pouze	 vlastníkům	 kulturních	 památek	 nebo	 památkově	
chráněných	nemovitostí	nacházejících	se	na	území	Moravskoslezského	kraje	(příjemci	dotace	musí	projekt	
realizovat	 na	území	 Moravskoslezského	 kraje	 s	výjimkou	 restaurátorských	 prací	 prováděných	 v	dílně	
restaurátora).	Dotace	v	rámci	programu	nelze	poskytnout	na	obnovu	kulturních	památek	nebo	památkově	
chráněných	nemovitostí	ve	vlastnictví	Moravskoslezského	kraje	nebo	České	republiky.	

Minimální	výše	dotace	poskytnuté	na	jeden	projekt	činí	50.000,--	Kč,	maximální	výše	poskytnuté	dotace	
činí	350.000,--	Kč.	
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Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 14.	12.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 11.	1.	2016	
	
Jednotlivé	dotační	tituly	

1. Obnova	kulturních	památek	a	památkově	chráněných	nemovitostí		
Jedná	se	především	o	podporu	údržby,	opravy,	rekonstrukce	či	jiné	úpravy	kulturní	památky	nebo	
památkově	chráněné	nemovitosti.	

2. Restaurování	kulturních	památek		
Jedná	se	o	podporu	restaurování	kulturních	památek,	které	jsou	především	významnými	díly	
výtvarného	umění	nebo	uměleckořemeslnými	pracemi	umístěnými	v	exteriéru	nebo	v	budovách	
zpřístupněných	veřejnosti	zejména	pro	kulturní,	výchovně	-	vzdělávací	nebo	náboženské	účely.	

	
http://www.msk.cz/verejna_sprava/cz/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-

nemovitosti-v-msk-na-rok-2016-59601/	

	

Dotační	program	Program	realizace	specifických	aktivit	KPVP	na	rok	2016	

Kód	programu:	KPVP	

KPVP	 1/16	 Podpora	 zvýšení	 informovanosti	 o	problematice	 zdravotního	 postižení	 s	důrazem	
na	začleňování	osob	se	zdravotním	postižením	do	běžného	společenského	prostředí	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	80.000	Kč.	

Vymezení	okruhu	příjemců:	
• poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 do	krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	

v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon	-	
spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	

• poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	výkon	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	

• ostatní	subjekty	neposkytující	registrovanou	sociální	službu	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	
ústavy,	církevní	právnické	osoby.	
	

KPVP	2/16	Podpora	aktivit	vedoucích	k	podpoře	a	destigmatizaci	osob	s	duševním	onemocněním	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	80.000	Kč	

Vymezení	okruhu	příjemců:	
• poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 do	krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	

v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon	-	
spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	

• poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	výkon	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	

• ostatní	subjekty	neposkytující	registrovanou	sociální	službu	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	
ústavy,	církevní	právnické	osoby.	

	
	
KPVP	3/16	Podpora	zaměstnávání	osob	se	zdravotním	postižením	
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Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	50.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	200.000	Kč	

Vymezení	okruhu	příjemců:	
• poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 do	krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	

v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon	-	
spolky,	 obecně	 prospěšné	 společnosti,	 ústavy,	 církevní	 právnické	 osoby,	 společnosti	 s	ručením	
omezeným,	akciové	společnosti,	fyzické	osoby	podnikající	jako	OSVČ,	

• poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	výkon	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	společnosti	
s	ručením	omezeným,	akciové	společnosti,	fyzické	osoby	podnikající	jako	OSVČ,	

• ostatní	subjekty	neposkytující	registrovanou	sociální	službu	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	
ústavy,	 církevní	 právnické	 osoby,	 společnosti	 s	ručením	 omezeným,	 akciové	 společnosti,	 fyzické	
osoby	podnikající	jako	OSVČ,	výrobní	družstva	invalidů.	

	
KPVP	4/16	Podpora	vzniku	nebo	udržitelnosti	výrobního	programu	nebo	služby,	které	umožní	pracovní	
uplatnění	lidem	se	zdravotním	postižením	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	50.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	300.000	Kč	

Vymezení	okruhu	příjemců:	
Spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	společnosti	s	ručením	omezeným,	
akciové	společnosti,	fyzické	osoby	podnikající	jako	OSVČ,	výrobní	družstva	invalidů.	
	
KPVP	5/16	Podpora	specializované	dopravy	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	50.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	150.000	Kč	

Vymezení	okruhu	příjemců:	
Spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby.	
	
Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 30.	11.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 6.	12.	2015	
	
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-program-realizace-specifickych-aktivit-kpvp-na-
rok-2016-58754/	

	

Program	na	podporu	neinvestičních	aktivit	z	oblasti	prevence	kriminality	na	rok	2016	

Kód	programu:	NAPK	

NAPK	1/16	Podpora	letních	pobytových	táborů,	víkendových	pobytů	nebo	jednorázových	akcí	pro	děti	
a	mládež	ohrožené	společensky	nežádoucími	jevy	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	80.000	Kč	
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NAPK	2/16	Podpora	probačních	programů	nebo	jiných	vhodných	výchovných	programů	pro	děti	a	mládež	
a	podpora	resocializačních	programů	pro	dospělé	pachatele	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	100.000	Kč.	

NAPK	3/16	Podpora	tematicky	zaměřených	vzdělávacích,	přednáškových,	informačních	a	osvětových	
aktivit	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč.	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	80.000	Kč.	

	

Vymezení	okruhu	příjemců	a	cílových	skupin	programu	

Ve	všech	dotačních	titulech	jsou	za	oprávněné	žadatele	o	dotaci	považováni:	

• poskytovatelé	 registrovaných	 sociálních	 služeb	 zařazených	 do	krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	
v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon	-	
spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	

• poskytovatelé	 registrovaných	 sociálních	 služeb	 bez	uzavřené	 smlouvy	 o	závazku	 veřejné	 služby	
a	platbě	za	jeho	výkon	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	ústavy,	církevní	právnické	osoby,	

• ostatní	subjekty	neposkytující	registrovanou	sociální	službu	-	spolky,	obecně	prospěšné	společnosti,	
ústavy,	 církevní	 právnické	 osoby,	 kteří	 prokáží	 minimálně	 jednoletou	 zkušenost	 s	vykonáváním	
činnosti	 v	oblasti	 prevence	 kriminality	 (činnost	 lze	 doložit	 např.	 výroční	 zprávou,	 referencemi	
odborníků,	vyjádřením	představitele	státní	správy	či	samosprávy).	

Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 30.	11.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 6.	12.	2015	
	 	
	 	
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-
oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2016-58753/	
	

Program	podpory	činností	v	oblasti	sociálně	právní	ochrany	dětí	a	navazujících	činností	v	sociálních	
službách	na	rok	2016	

Kód	programu:	PDČ	

PDČ	1/16	Podpora	realizace	činností	 zaměřených	na	prevenci	a	pomoc	obětem	sexuálního	 i	komerčního	
zneužívání	 dětí	 a	dětí,	 domácího	 násilí	 a	dětí	 se	syndromem	 CAN,	 včetně	 podpory	 poskytování	 krizové	
pomoci	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	20.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	100.000	Kč	

Oprávnění	příjemci:	
• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 	do	 krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	

v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon	-	
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spolky,	církevní	právnické	osoby,	obecně	prospěšné	společnosti,	nadace	nebo	ústavy,	příspěvkové	
organizace	zřizované	obcemi	a	obce,	

• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	 výkon	 -	 spolky,	 církevní	 právnické	 osoby,	 obecně	 prospěšné	 společnosti,	 nadace	 nebo	
ústavy,	příspěvkové	organizace	zřizované	obcemi	a	obce,	

• Ostatní	 subjekty	 neposkytující	 registrovanou	 sociální	 službu	 -	 spolky,	 církevní	 právnické	 osoby,	
obecně	 prospěšné	 společnosti,	 nadace	 nebo	 ústavy,	 příspěvkové	 organizace	 zřizované	 obcemi	
a	obce.	

PDČ	2/16	Podpora	zřizování	a	rozvoje	zařízení	pro	děti	vyžadující	okamžitou	pomoc,	zřízených	dle	zákona	
č.	359/1999	Sb.,	o	sociálně-právní	ochraně	dětí,	ve	znění	pozdějších	předpisů	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	50.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	300.000	Kč	

Oprávnění	příjemci		
Osoby	pověřené	k	výkonu	sociálně-právní	ochrany	dětí	(dle	§	48	odst.	2	písm.	c)	zákona	č.	359/1999	Sb.,	
o	sociálně-právní	ochraně	dětí,	ve	znění	pozdějších	předpisů).	

PDČ	3/16	Podpora	aktivit	směřujících	k	sociálnímu	začleňování	rodiny,	podpora	sdílené	a	neformální	péče	
o	děti	a	mládež,	včetně	podpory	aktivit	v	oblasti	náhradní	rodinné	péče	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	100.000	Kč	

Oprávnění	příjemci	
• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 	do	 krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	

v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon	-	
spolky,	církevní	právnické	osoby,	obecně	prospěšné	společnosti	a	nadace	nebo	ústavy,	

• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	 výkon	 -	 spolky,	 církevní	 právnické	 osoby,	 obecně	 prospěšné	 společnosti	 a	nadace	 nebo	
ústavy,	

• Ostatní	 subjekty	 neposkytující	 registrovanou	 sociální	 službu	 -	 spolky,	 církevní	 právnické	 osoby,	
obecně	prospěšné	společnosti	a	nadace	nebo	ústavy.	

PDČ	4/16	 Zřizování	 a	provoz	 zařízení	 odborného	 poradenství	 pro	péči		
o	děti	 ve	smyslu	 ust.	 §	40	 zákona	 č.	359/1999	Sb.	 o	sociálně-právní	 ochraně	 dětí,	 ve	znění	 pozdějších	
předpisů	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	50.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	200.000	Kč	

Oprávnění	příjemci	
Osoby	pověřené	k	výkonu	sociálně-právní	ochrany	dětí	v	rozsahu	zřizování	a	provozu	zařízení	odborného	
poradenství	pro	péči	o	děti	(dle	§	40	zákona	č.	359/1999	Sb.,	o	sociálně-právní	ochraně	dětí,	ve	znění	
pozdějších	předpisů),	a	to:	

• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 	do	 krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	
v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon,	

• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	výkon,	

• Ostatní	subjekty	neposkytující	registrovanou	sociální	službu.	
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PDČ	5/16	 Podpora	 a	příprava	 mladistvých	 od	16	let	 věku	 (nacházejících	 se	 v	ústavní	 výchově	 v	péči	
kurátorů	 nebo	 žijících	 v	rodinách,	 které	 jsou	 dlouhodobě	 v	evidenci	 OSPOD)	 na	 samostatný	 život	
po	dosažení	zletilosti	(návazně	na	standard	kvality	SPOD	14b)	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	50.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	200.000	Kč	

Oprávnění	příjemci:		
Obce	s	rozšířenou	působností,	osoby	pověřené	k	výkonu	sociálně-právní	ochrany	dětí	(dle	§	40	zákona	
č.	359/1999	Sb.,	o	sociálně-právní	ochraně	dětí,	ve	znění	pozdějších	předpisů),	a	to:	

• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	 zařazené	 	do	 krajské	 sítě	 sociálních	 služeb	
v	Moravskoslezském	kraji	s	uzavřenou	smlouvou	o	závazku	veřejné	služby	a	platbě	za	jeho	výkon,	

• Poskytovatel	 registrované	 sociální	 služby	bez	uzavřené	 smlouvy	o	závazku	 veřejné	 služby	 a	platbě	
za	jeho	výkon,	

• Ostatní	subjekty	neposkytující	registrovanou	sociální	službu.	

PDČ	6/16	Podpora	dobrovolnictví	v	sociálních	službách	

Minimální	výše	poskytnuté	dotace:	30.000	Kč	
Maximální	výše	poskytnuté	dotace:	100.000	Kč	

Oprávnění	příjemci:	
Právnické	osoby,	které	jsou	vysílajícími	organizacemi	(podle	zákona	č.	198/2002	Sb.,	o	dobrovolnické	
službě,	ve	znění	pozdějších	předpisů).	

Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 30.	11.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 6.	12.	2015	
	
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-program-podpory-cinnosti-v-oblasti-socialne-
pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2016-58748/	

	

Podpora	sportu	v	Moravskoslezském	kraji	pro	rok	2016	

Kód	programu:	ŠMS/S	
Vymezení	okruhu	příjemců	
Dotační	program	je	určen	pro	právnické	osoby	zajišťující	tělovýchovnou,	sportovní	a	turistickou	činnost.	
Minimální	výše	dotace	na	jeden	projekt	je	30.000,--	Kč	a	maximální	výše	dotace	je	150.000,--	Kč.	
Datum	zahájení	příjmu	žádostí		 23.	11.	2015	
Datum	ukončení	příjmu	žádostí			 30.11.2015	

	
Priority	dotačního	programu	

1. Podpora	významných	celostátních	a	mezinárodních	sportovních	akcí	v	Moravskoslezském	kraji.	
2. Podpora	pravidelné	činnosti	sportovních	klubů	pro	děti	a	mládež.	
3. Podpora	pravidelné	činnosti	a	akcí	pro	handicapované	a	seniory	v	Moravskoslezském	kraji.	

	
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-

rok-2016-58488/	
	


