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DOTAČNÍ INFO K 25. 2. 2016 
 

Statutární město Opava 

Výzva č. 1 
 

Výzva k předkládání žádostí o příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek 2016 
 
Oprávněný žadatel:  
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. 
 
Minimální podíl vlastníka kulturní památky:  

Minimální podíl vlastníka kulturní památky je 10% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Mini-

mální výše příspěvku je 50. 000 Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou 

působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva 

příspěvky. Žádost o finanční příspěvek musí být vždy zaokrouhlena na celé tis. Kč směrem dolů. Na příspě-

vek není právní nárok. 

 

Místo realizace projektů: 

Územní obvod obce s rozšířenou působností Opava 

 

Finanční alokace pro rok 2016: 

818.000 Kč 

 

Datum vyhlášení výzvy   22. 2. 2016 
Lhůta pro příjem žádostí  29. 4. 2016 do 14 hod. 

Oblast podpory 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které 
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnic-
tví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. 
oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kul-
turních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova vozidel, strojů apod.) 
 
http://www.opava-city.cz/cs/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prispevek-z-programu-podpora-obnovy-
kulturnich-pamatek-2016 
 
 
 

 
Program kultura 
 
Název programu: KULTURA 2016 
Kód programu: K 
 
Jednotlivé dotační tituly: 

1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/16) 

http://www.opava-city.cz/cs/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prispevek-z-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-2016
http://www.opava-city.cz/cs/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prispevek-z-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-2016


2 

 

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky 
uměleckého zaměření – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná 
výuka a činnost v určitém kulturním žánru. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % 

 

2. Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/16) 

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projek-
tu pro občany města. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % 

 

3. Ediční činnost (K 3/16) 

Podpora vydávání kvalitních publikací a audiovizuálních děl včetně jejich veřejné prezentace  
s prokazatelnou vazbou na město a region. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % 

 

4. Reprezentace města (K 4/16) 

Podpora kulturních a uměleckých projektů, které vytvářejí dobré jméno města za jeho hranicemi. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % 
 
 
Oprávněný žadatel:  

Dotační titul K1/16 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže: 

- občanská sdružení, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a 

náboženské společnosti,  

 

Dotační titul K 2/16  

- občanská sdružení, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a 

náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby  

Dotační titul K 3/16 

- občanská sdružení, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a 

náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby  

Dotační titul K 4/16 
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- občanská sdružení, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a 

náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby  

 

Žadatelem mohou být také příspěvkové organizace zřízené krajem, ale pouze v programech, které se netýkají sou-

stavné celoroční činnosti v oblasti kultury, tzn., že se může jednat jen o projekty zaměřené na pořádání jednotli-

vých akcí v oblasti kultury či jiné aktivity, než je pravidelná činnost v dané oblasti.  

 

Místo realizace projektů: 

Projekt zpracovaný žadatelem musí být realizován na území Statutárního města Opavy, popř. v nejbližším 

okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města 

 

 

Příjem žádostí od   10. 3. 2016 
Příjem žádostí do    17. 3. 2016  
 
http://www.opava-city.cz/cs/dotacni-program-kultura-2016 
 

 
 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného pro-

střednictvím mikropůjček III 

Dne 17. 12. 2015 vyhlásil Moravskoslezský kraj Program podpory malých a středních podniků 
v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček. Cílem tohoto programu je umožnit 
získání mikropůjček do 500.000 Kč se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1% p. a. malým a středním podnikate-
lům vykonávajícím ekonomickou činnost po dobu max. 3 let ode dne vzniku příslušného oprávnění k výkonu 
této činnosti v Moravskoslezském kraji. 

Vymezení okruhu příjemců: 

- musí splňovat podmínky definice malého či středního podniku dle  Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují ur-
čité kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení Komise (EU) č. 651/2014“); 

- musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídající podporované ekonomické 
činnosti v rámci realizace předloženého projektu a od zahájení podnikání, tj. ode dne vzniku pří-
slušného živnostenského oprávnění odpovídající podporované ekonomické činnosti do podání žá-
dosti o úvěr neuplynulo více než 3 roky. Tuto skutečnost dokládá žadatel výpisem z živnostenského 
rejstříku; 

- musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním 
úřadě podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; 

- nesmí mít k datu podání žádosti o podporu nedoplatky vůči státu, event. mzdové nedoplatky vůči 
zaměstnancům. Bezdlužnost a registraci k placení daně z příjmu dokládá žadatel čestným prohláše-
ním v žádosti o podporu; 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  25. 1. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 6. 2017 nebo do vyčerpání 

finančních prostředků 

http://www.opava-city.cz/cs/dotacni-program-kultura-2016
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http://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-
moravskoslezskem-kraji--realizovaneho-prostrednictvim-mikropujcek-iii-62263/ 
 

 

MPSV- ESF 

Výzva č. 126 
Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) 
 
PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, 
sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 
SC Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
 
Typ výzvy: otevřená výzva 
 
Alokace: 100 000 000  CZK 
 
Žadatelé:  

- osoba právnická, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační čís-
lo (tzv. IČO někdy také IČ) 

- osoba, která má aktivní datovou schránku 
- osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj.  
Oprávněným žadatelem může být: 

- obec 
- příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako part-

nera projektu 
- nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo či provo-

zovnu, bude partnerem projektu  
-  

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Příjem žádostí od   16. 5. 2016 
Podání žádosti do   6. 6. 2016 

Popis podporovaných aktivit 

- vybudování mikrojeslí 
- provozování mikrojeslí 
- vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích 
- spolupráce na pilotní ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby 

péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ 

http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz 
 
 

 
 

http://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovaneho-prostrednictvim-mikropujcek-iii-62263/
http://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovaneho-prostrednictvim-mikropujcek-iii-62263/
http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz
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IROP 

 

Výzva č. 23 
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 
 
 

PO: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, 
začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví 
 
Typ výzvy: průběžná výzva 
 
Alokace: 1 647 909 967,85 Kč 
 
Žadatelé: 
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní  
podniky  
 
Míra podpory: - dle typu žadatele 

 

Příjem žádostí od   1.35. 2016 
Podání žádosti do   31. 12. 2017 

Popis podporovaných aktivit 

- Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury 
- Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo mo-

dernizovaný 
- informační systém) 
- Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb 
- Elektronizace podpůrných procesů 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-
systemy-a-infrastruktu 

 

Interreg Central Europe (Program nadnárodní spolupráce) 

2. VÝZVA PROGRAMU JIŽ V DUBNU! 

 

Finanční podporu lze získat ve všech specifických cílech programu. Mezi ně patří například spolupráce v 

oblasti kulturních a přírodních zdrojů, spolupráce v oblasti dopravy, nebo v oblasti inovací.  

Program Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE připravuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání 

projektových žádostí. Přesné datum vyhlášení bude zveřejněno na webové stránce programu 

www.interreg-central.eu     společně s dalšími informacemi a dokumenty, např. novým balíčkem pro žada-

tele, kteří budou podávat žádost v této výzvě. Na rozdíl od předešlé výzvy bude 2. výzva jednokolová a po-

trvá 2 měsíce. Žádosti budou moci být však nadále podávány do všech čtyř priorit, včetně všech jejich speci-

fických cílů. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.interreg-central.eu/
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Kolegové z Národního kontaktního místa v Polsku připravují v souvislosti se zmíněnou výzvou tzv. „Joint 

applicant seminar,“ který se bude konat 23. 2. 2016 v Katowicích (v anglickém jazyce). Seminář je příležitos-

tí k získání kontaktů, které jsou potřebné k vytváření partnerství pro projekt. 

Více informací k semináři naleznete 

zde: https://www.ewt.gov.pl/media/13407/20151204_Draft_agenda_Joint_info_event_BSR_CE_Katowice_

PL.pdf     

Registrace probíhá elektronicky: www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-

batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-

interreg-baltic-sea-region-programmes/     

  

Pozor! Z důvodu omezené kapacity prostor musí být po registraci účast ještě odsouhlasena polskými orga-

nizátory.  

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE  

Prioritní osa 1      

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy 

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední 

Evropě 

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoev-

ropských regionech  

Prioritní osa 2     

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě 

2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie 

z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 

2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke 

zmírňování klimatických změn 

2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2  

Prioritní osa 3     

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě 

3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné 

využívání přírodního dědictví a zdrojů 

3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů 

3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude 

lépe žít  

Prioritní osa 4    

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě 
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnit-
rostátní a evropské dopravní sítě 

https://www.ewt.gov.pl/media/13407/20151204_Draft_agenda_Joint_info_event_BSR_CE_Katowice_PL.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/13407/20151204_Draft_agenda_Joint_info_event_BSR_CE_Katowice_PL.pdf
https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/
https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/
https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/
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4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických 
multimodálních dopravních řešení 

Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. CENTRAL  Community a také PROJECT IDEAS data-

base. S pomocí těchto databází lze vyhledávat kontakty na uchazeče, prezentovat vlastní projektové záměry 

včetně uvedení očekávaného cíle s již získanými partnery, anebo takto "oslovit" další vhodné projektové 

partnery. Využít je tedy mohou potenciální vedoucí a projektoví partneři, ale i tvůrci projektové myšlenky.  

 

Databáze jsou dostupné zde: http://www.interreg-central.eu/other-pages/project-ideas/     

http://www.interreg-central.eu/ 

Interreg Europe (Program meziregionální spolupráce) 

2. výzva programu v dubnu 

Žádosti s projektovými záměry se budou předkládat v termínu 5. dubna - 13. května 2016.  

Přesné informace k žádostem, případné změny a novinky budou žadatelům poskytnuty na stránkách pro-

gramu týden po Monitorovacím výboru, který proběhne 9. - 10. února 2016. 

  

V rámci České republiky plánujeme Národní informační den pro 2. výzvu v průběhu března 2016. 

 

22. - 23. 3. 2016 proběhne v Rotterdamu konference k vyhledávání partnerů pro 2. výzvu. 

Program INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj     (ERDF) je 

určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik 

a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů 

týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strate-

gií. 

  

Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů implementovaných v rámci cíle 

investice pro růst a zaměstnanost (Cíle 1), případně v rámci cíle evropská územní spolupráce (Cíl 2). Projek-

ty budou moci přispět ke zlepšení implementace programů Cíle 1 a Cíle 2, prostřednictvím jedním z těchto 

opatření: 

  

a)    Implementací nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1, Cíle 2 

b)    Změnou řízení programu/politiky  (úprava podmínek výzev, alternativní metody monitorování, hodno-

cení) 

c)    Změnou strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění nového zámě-

ru..) 

  

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. Pro-

jekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 

75% pro neziskové soukromé příjemce.   

Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve 

francouzském Lille.    

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity: 

a)     Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spo-

http://www.interreg-central.eu/other-pages/project-ideas/
http://www.interreg-central.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/erdf/erdf_summary_en.pdf
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lupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických 

oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý region účastnící se pro-

jektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity 

a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi.  

  

Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období. 

  

b)     Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politi-

kami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných 

politik v tematických oblastech uvedených výše.  

  

Pro vyhledávání potenciálního partnera, anebo vložení vlastního projektového záměru     můžete využít 

po zaregistrování sekce na webu programu INTERREG.  

http://www.interregeurope.eu/ 

 

Ministerstvo kultury 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
 
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2016. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím 
obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví: 
 
1. uzávěrka příjmů žádostí prvního kola na den 29.února 2016 
2. uzávěrka příjmů žádostí druhého kola na den 30. dubna 2016 
3. uzávěrka příjmů žádostí třetího kola na den 15. září 2016 
 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-
prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ 
 

 

Stipendijní program 
 
Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení na poskyt-
nutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění: 

- hudba 
- divadlo a tanec 
- literatura 
- výtvarné umění 

 
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31.3.2016 
 
Úplné znění podmínek a formuláře jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva kultury 
 
http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/stipendijni-program---prijimame-zadosti-na-
rok-2016-277596/ 
 

 

http://www.interreg4c.eu/nc/people/register
http://www.interregeurope.eu/
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/stipendijni-program---prijimame-zadosti-na-rok-2016-277596/
http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/stipendijni-program---prijimame-zadosti-na-rok-2016-277596/
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Výběrové dotační řízení pro rok 2016 na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných 
do zahraničí 
 
Tématické okruhy: 

- projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí 
- projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí 
- projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí 
- projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní a historická výročí 

 
Termín uzávěrky pro podání žádostí: 

- 2.kolo – 1. dubna 2016 
 
http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-na-
podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2016-264662/ 
 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Program Senior 
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících 
o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologický-
mi onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech a hospice. 
 
Uzávěrka pro příjem žádostí 20.9.2016 
 
Co podporuje program senior: 

- vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory 
- terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory 
- vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zři-

zovateli nestátní neziskové organizace 
- pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu 

 
Žádosti o dotaci mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

- obecně prospěšné společnosti 
- ústavy 
- občanská sdružení (spolky) 
- evidované právnické osoby (církevní) 

 
http://www.vdv.cz/programy/senior/ 

 
 

Nadace Via 

Fond kulturního dědictví 
 

Cílem tohoto programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, a napomáhat posilování vzájemné sounáleži-
tosti prostřednictvím spoluúčasti na opravách a oživení drobných památek místního významu. Nejde pouze 
o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, 
v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výbě-
ru projektů klíčová. Proto také nese program podtitul „Darujme památkám nový příběh“ 
 

http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-na-podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2016-264662/
http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-na-podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2016-264662/
http://www.vdv.cz/programy/senior/
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Drobnou památkou se rozumí krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží 
muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly, atd.).  
 

- grant až 40 000Kč 
- až 2000Kč na odborné konzultace podpořeného projektu 
- 2 vzdělávací workshopy 

 
Příjem žádostí do 7.3.2016 
 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím, účelovým zařízením církví, farnostem a obcím. 
 
http://www.nadacevia.cz/fond-kulturniho-dedictvi/ 
 

 
 
 
Petra Tomíčková, 25. 2. 2016 

http://www.nadacevia.cz/fond-kulturniho-dedictvi/

