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DOTAČNÍ INFO K 13. 4. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Dotační program Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 

Lhůta pro podávání žádostí je od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně. 

 Dotační titul č. 1: Podpora zavádění inteligentních technologií v oblasti úspor 
 Dotační titul č. 2: Podpora zavádění inteligentních technologií v dopravě 
 Dotační titul č. 3: Podpora zavádění inteligentních technologií v infrastruktuře 
 Dotační titul č. 4: Podpora zavádění inteligentních technologií ve zdravotnictví 
 Dotační titul č. 5: Podpora zavádění inteligentních technologií elektronizací ve veřejné 

správě / debyrokratizace 

Vymezení okruhu příjemců: 

Dotace v rámci vyhlašovaného dotačního programu lze poskytnout: 

1. Podnikatelům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje. 
2. Spolkům se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 

Podmínky pro poskytování dotací 

1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč a maximální výše dotace na jeden 
projekt činí 500.000 Kč. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-soutez-o-nejlepsi-chytra-reseni-v-

moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-90831/ 

 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 

 
Cíle a priority programu (účel určení): 
 
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. 
Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání 
s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“ (dále jen „SŠ“) 
a studenty denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magister-
ského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých ško-
lách (dále jen „VŠ“), a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. SŠ 
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. 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-soutez-o-nejlepsi-chytra-reseni-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-90831/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-soutez-o-nejlepsi-chytra-reseni-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-90831/
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Vymezení okruhu příjemců: 
 
 žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt naplňující definici malého a středního 

podniku (dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 5. 2003) se sídlem nebo provozov-
nou na území Moravskoslezského kraje. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
 
15. 5. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   7. 7. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-
90811/ 
 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 

na rok 2017 

 

Jednotlivé dotační tituly: 

KKS 1/17 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Minimální výše poskytnuté dotace na projekty: 100 000Kč 
Maximální výše dotace poskytnuté na projekty: 800 000Kč 
 
KKS 2/17 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav 
 
Minimální výše poskytnuté dotace na projekty: 50 000Kč 
Maximální výše dotace poskytnuté na projekty: 300 000Kč 
 
KKS 3/17 Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociál-
ních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních 
službách 
 
Minimální výše poskytnuté dotace na projekty: 30 000Kč 
Maximální výše dotace poskytnuté na projekty: 100 000Kč 
 
KKS 4/17 Pořízení vozidla 
 
Minimální výše poskytnuté dotace:       100.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil:    300.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro) 
nebo hybridním pohonem:        400.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace vícemístný dodávkový automobil:  500.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace vícemístný dodávkový automobil s alternativním pohonem 
(CNG, elektro) nebo hybridním pohonem:      600.000 Kč 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-90811/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-90811/
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Vymezení okruhu příjemců: 
 
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou: 
 
a) v rámci dotačních titulů KSS 1/17, KSS 2/17 a KSS 3/17 poskytovatelé sociálních služeb regis-
trovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří 
poskytují sociální službu, jíž se týká projekt a která je zařazena do krajské základní nebo optimální 
sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a žadatel bude mít nejpozději 
k 31. 5. 2017 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo 
do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářské-
ho zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 
2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodář-
ského zájmu, 
 
b) v rámci dotačního titulu KSS 4/17 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedení v písm. a) a zároveň se jedná o sociální službu po-
skytovanou dle některého z uvedených paragrafů zákona o sociálních službách: § 39, § 40, § 41, § 
43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 58, § 60, § 60a, §64, § 65, § 66, 
§ 67, § 68 nebo § 70, a jimž v roce 2015 a 2016 nebyla na tuto službu Moravskoslezským krajem 
poskytnuta dotace na pořízení vozidla. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
 
16. 5. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   26. 5. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-
poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/ 
 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora procesu transformace pobytových služeb podporujících sociální začleňování 
Výzva č. 03_16_066 
  

PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravot-
nictví a sociálních služeb obecného zájmu 
SC 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti  a dalších na-
vazujících služeb podporujících sociální začleňování 
 
Alokace: 100 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
  

Kategorie žadatele Definice 

Kraje, obce a jimi zřizované organi- Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/
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zace  obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stano-

vení obcí s pověřeným obecným úřadem a stano-

vení obcí s rozšířenou působností, ve znění poz-

dějších předpisů 

Obce jsou oprávněnými žadateli pouze pro aktivity A a B 

Poskytovatelé sociálních služeb Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: 

 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů  

Poskytovatelé sociálních služeb jsou oprávněným žadate-

lem pro všechny aktivity 

Nestátní neziskové organizace Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zá-

kona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 

3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-

tech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělá-

vací a sociální služby 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) 

zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

Tyto organizace musí působit v oblasti práv osob se zdra-

votním postižením, či v oblasti transformace sociálních 

služeb. V případě tohoto žadatele je povinné partnerství 

bez finančního příspěvku s příslušnými organizacemi, 

které se mají transformovat. 

NNO jsou oprávněnými žadateli pouze pro aktivitu A 

 

Příjem žádostí od   20. 3. 2017 
Podání žádosti do   31. 5. 2017 
 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
EU/státní rozpočet/žadatel: 

- Pro NNO: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0% 
- Pro podnikající subjekty: EU 85%, státní rozpočet 0%, žadatel 15% 
- Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85%, státní rozpočet 10%, 

žadatel 5% 
Popis podporovaných aktivit: 
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A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče 
B Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace transformačního procesu zaříze-
ní 
C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby 
sociální péče 
 
Více informací na: 

 https://www.esfcr.cz/vyzva-066-opz 

 

IROP 

Výzva č. 72 Cyklodoprava II 

Prioritní osa: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Investiční priorita 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, 
včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a 
námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat 
udržitelnou regionální a místní mobilitu 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Oprávnění žadatelé: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizo-
vané nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. 
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu:  18. 4. 2017 
Zahájení příjmu žádostí o podporu:   24. 4. 2017 
Ukončení příjmu žádostí o podporu:  7. 9. 2017 
 
Plánová alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 250 000 000 Kč 
Státní rozpočet – maximálně 14 705 882 Kč 
    
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč 
 
Míra podpory: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, or-
ganizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 
- státní rozpočet: 5% 

 
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými 
svazky obcí 

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 
- státní rozpočet: 0% 

 
Podporované aktivity: 

https://www.esfcr.cz/vyzva-066-opz
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Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a 
chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo 10a,b, 
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami  
 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklis-
ty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením 8a,b, C9a,b 
nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTERREG V A CZ PL 

Povinné podání tzv. projektového záměru 

VP obdrží stanovisko JS k projektové žádosti nejpozději 6 týdnů před ukončením příjmu žádostí. 

Bez stanoviska JS k projektovému záměru nebude žádost přijata ke kontrole a hodnocení. Po 

obdržení stanoviska JS, které má doporučující charakter, se žadatel rozhodne, zda záměr využije 

při přípravě žádosti či od její přípravy ustoupí. 

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu kulturních a přírodních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 
Plánované ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2017 
 

Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifikace 
Plánované ukončení příjmu žádostí: 15. 6. 2017 
 

Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit 
Plánované ukončení příjmu žádostí: 15. 5. 2017 
 

http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html 

EUROREGION SILESIA 

Kontinuální výzva k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. 

Konečný termín pro předložení žádosti 2017:  

29. 5. 2017 
30. 10.2017 
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM 

 

Nadace Via 

Města z jiného těsta – Rychlé granty 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II
http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM
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Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Projekty, které podporují 
aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a 
vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 
 
O rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost vý-
razně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 
 

- grant maximálně 30 000Kč na jeden projekt 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 4. 5. 2017 
- 8. 6. 2017 

 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/ 

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Program Sasakawa Asthma Fund 

 

V rámci tohoto programu se udělují granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, 

granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňko-

vých forem léčení. 

 

 zdravotní výchova a vzdělávání 

 primární a sekundární prevenci astmatu u dětí 

 rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

 

Uzávěrka pro příjem žádostí – 28. 4. 2017 

 

Žádosti o příspěvek mohou podávat: 

 obecně prospěšné společnosti 

 ústavy 

 občanská sdruženi (spolky) 

 evidované právnické osoby (církevní)  

 nemocnice a dětské léčebny 

 fyzické osoby 

 

http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/ 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/
http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

