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DOTAČNÍ INFO K 13. 10. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 
 
Oprávnění žadatelé: 

 

 obec nebo svazek obcí v případě, že obec, nebo členská obec svazku obcí je zřizovatelem 
základní školy nebo více základních škol 

 základní škola jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí zapsa-
ná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
                 1. 11. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   30. 4. 2018 
 

Cíl programu: 
Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně 
základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. 
 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-

97918/ 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 
 
Podporované oblasti: 
1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 
2. Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti 
3. Podpora volnočasových aktivit 
4. Podpora aktivit v oblasti zdraví 
5. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 
 
Oprávnění žadatelé: 
Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

 spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby,  
 příspěvkové organizace obcí a  
 obce 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
                15. 11. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   22. 11. 2017 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-97918/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-97918/
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Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnos-
ti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit 
např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprá-
vy). Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny 
na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje. Pro-
voz dobrovolnických center nebude podporován. 

Cíl programu: 
V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu projektů 
zaměřených dle podporovaných oblastí. 

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více 
let žijících v Moravskoslezském kraji. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-
moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98155/ 

 

Program na podporu komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vy-
loučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018 
 
Jednotlivé dotační tituly: 
 
KP 1/18 Podpora komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK 
KP 2/18 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených loka-
lit 
 
Oprávnění žadatelé: 
Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

 spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby,  

 
které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociální-
ho vyloučení ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi 
odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
                13. 11. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2017 
 

Cíl programu: 
Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je prostřednictvím komunitní práce a dalších 
aktivit řešit a mírnit následky sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit MSK for-
mou finanční podpory projektů realizovaných na území Moravskoslezského kraje v souladu 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98155/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98155/
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se Strategií integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období let 2015-2020, která 
byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-

nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-

2018-98086/ 

 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleži-
tostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018 
 
Jednotlivé dotační tituly: 
 
KPVP 1/18 Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na 
začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí 
Oprávnění žadatelé: 
 Spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby 

 
KPVP 2/18 Podpora aktivit vedoucí k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním 
Oprávnění žadatelé: 
 Spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby 

 
KPVP 3/18 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Oprávnění žadatelé: 
 Spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby 
 společnosti s ručením omezeným 
 akciové společnosti 
 fyzické osoby podnikající jako OSVČ 
 výrobní družstva invalidů 

 
KPVP 4/18 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní 
pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením 
 Spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby 
 společnosti s ručením omezeným 
 akciové společnosti 
 fyzické osoby podnikající jako OSVČ 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2018-98086/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2018-98086/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2018-98086/
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 družstva 
 
KVPV 5/18 Podpora specializované dopravy 
 
Oprávnění žadatelé: 
Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

 spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby,  

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
                13. 11. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2017 
 

Cíl programu: 
Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů, které podporu-
jí vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a jsou v souladu se specifickými aktivitami 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
na rok 2018. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-
moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-
postizenim-na-rok-2018-98091/ 
 

 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018 
 
Jednotlivé dotační tituly: 
 
NAPK 1/18 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí 
pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 
NAPK 2/18 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 
NAPK 3/18 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvě-
tových aktivit 
  
Oprávnění žadatelé: 
Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

 spolky,  
 obecně prospěšné společnosti,  
 ústavy,  
 církevní právnické osoby,  

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2018-98091/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2018-98091/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2018-98091/
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které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminali-
ty ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). 

Aktivity tohoto dotačního programu jsou zaměřeny na cílové skupiny uvedené v Koncepci preven-
ce kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021 (kapitola 5. 1.), zveřejněné 
na webových stránkách kraje (odkaz - https://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/koncepce-
prevence-kriminality-moravskoslezskeho-kraje-na-obdobi-2017---2021_1.pdf). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
                13. 11. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2017 
 

Cíl programu: 
Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je přispět k eliminaci výskytu kriminality 

a dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje. Cíle tohoto dotačního pro-

gramu vycházejí z  Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021, 

která byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016. 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-

prevence-kriminality-na-rok-2018-98093/ 

 

OPŽP 

Výzva č. 66 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  200 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 
 

Podání žádosti od   16. 10. 2017 
Podání žádosti do   15. 1. 2018 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2018-98093/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2018-98093/
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Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

Typy podporovaných projektů: 

- zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní 

Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány 

Typy podporovaných projektů: 

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a mo-
dernizace měřících stanic 

- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na 
regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle-
ných databází Povodňového informačního systému. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/66-vyzva 

IROP 

Výzva č. 77 
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionál-
nímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od in-
stitucionálních ke komunitním službám 
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 

Územní realizace: 
Území ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 
 kraje 

 organizace zřizované kraji 
 organizace zakládané kraji 
 obce 

 organizace zřizované obcemi 
 organizace zakládané obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 
 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/66-vyzva
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Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 200 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 30 000 000 Kč 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet: 

- kraje a jimi zřizované organizace – 5% 
- obce a jimi zřizované organizace – 5% 
- dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5% 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kra-

ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a součas-
ně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního za-
čleňování – 10% 

- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  25. 10. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 3. 2018 
 

Podporované aktivity: 
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb 
v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní 
zapojení se na trh práce a do společnosti 
 
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:   
 osobní asistence 
 podpora samostatného bydlení 
 pečovatelská služba 
 odlehčovací služby 
 raná péče 
 průvodcovské a předčitatelské služby 
 tísňová péče 
 denní stacionář 
 sociálně terapeutická dílna 
 sociální rehabilitace 
 centrum denních služeb 
 služba následné péče 
 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 
 chráněné bydlení 
 týdenní stacionář 
 domov pro osoby se zdravotním postižením 
 domov se zvláštním režimem 

 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-77-Deinstitucionalizace-socialnich-

sluzeb-za-ucelem-socialnih 

SZIF 

5. kolo příjmu žádostí. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-77-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-77-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
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Příjem žádostí bude probíhat od 10. 10. 2017 – 30. 10. 2017 

 

Operace Alokace  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 137 168 000 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 575 000 000 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 35 000 000 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 112 000 000 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 46 000 000 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000 000 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 140 000 000 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

975 000 000 

16.3.1 Sdílení zařízení a strojů 27 500 000 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatel-

ských řetězců a místních trhů 

50 000 000 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 

pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 

5 500 000 

 

http://eagri.cz/public/web/file/551879/_1507538649705.pdf 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 17/2017 
 
PO 1: Voda 
Podoblast 1.3: Čistota povrchových i podzemních vod 
Podporované aktivity 1.3.B: Domovní čistírny odpadních vod 
 
Alokace:  100 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 Obce 
 Dobrovolné svazky obcí 
 Obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřej-

noprávními subjekty 
 Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  16. 10. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 6. 2019 
 

Cíl Výzvy: 

http://eagri.cz/public/web/file/551879/_1507538649705.pdf
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Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednic-
tvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekono-
mického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. 
 

https://www.sfzp.cz/sekce/906/k-vyzve-17-2017/ 

Výzva č. 18/2017 
 
PO 5: Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast 5.4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
Podporované aktivity 5.4.A: Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků 
přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících 
živočichů v sídlech 
 
Alokace:  100 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 Všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu. 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  16. 10. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 3. 2018 
 

Cíl Výzvy: 
Podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích (jak v rozvojo-
vých oblastech sídel, tak v původní zástavbě) a zvyšování její funkční kvality, která je dána charak-
terem ploch (variabilitou biotopů, druhovou skladbou, odolností druhů, apod.), jejich velikostí a 
spojitostí jak v rámci sídla, tak ve vazbě na okolní krajinu. 
Dalším cílem je snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v obcích výsadbou izolační zeleně. 
 

https://www.sfzp.cz/sekce/907/k-vyzve-18-2017/ 

https://www.sfzp.cz/sekce/906/k-vyzve-17-2017/
https://www.sfzp.cz/sekce/907/k-vyzve-18-2017/

