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DOTAČNÍ INFO K 1. 12. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Drobné vodohospodářské akce 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení: 
 problémů s odváděním a čištěním odpadních vod 
 zásobování obyvatel pitnou vodou 

za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. 
 
Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za součas-
ného dodržení kritérií uvedených v článku VI odst. 8 podmínek programu, ukončené nejpozději do 
14. 9. 2019, a to výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce: 
 čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě může 

být předmětem dotace pouze kanalizace splašková 
 vodovodních sítí a vodárenských objektů 
 vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a) a b) v tomto odstavci realizované 

současně v jedné lokalitě 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 obce s počtem obyvatel do 2000 
 obce s počtem obyvatel od 2001 do 5000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod 

nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   19. 1. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-
roky-2018-2019-99858/ 
 

 

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
 

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu 
řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně 
řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpad-
ních vod z území, případně části území, obce. 
 
Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, v rámci kterých budou 
pořízeny: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2018-2019-99858/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2018-2019-99858/


2 

 

 studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posou-
zení řešení 

 studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické po-
souzení řešení 

 studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami 
zahrnující technickoekonomické posouzení řešení 

 hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo sráž-
kových vod 

 jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo 
odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích doku-
mentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 obce na území Moravskoslezského kraje 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   19. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-
vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2018-2019-99875/ 
 

 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu 
k veřejnosti 
Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve ško-
lách 
Dotační titul č. 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství 
Dotační titul č. 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství 
 

Cíle a priority dotačního programu: 
 

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně 
realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství 
v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního 
programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství 
a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvo-
je.  
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1: 
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2018-2019-99875/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2018-2019-99875/
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 spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů 

 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou 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 

  
Dotační titul č. 2: 
 školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizova-

ných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského 
rejstříku dle školského zákona 

 
Dotační titul č. 3: 
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., 
 spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., 
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
 příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, 

s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle školského zákona, 
 zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů, 
 obchodní společnosti nebo družstva podnikající v oblasti zemědělství 

 
Dotační titul č. 4: 
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., 
 spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., 
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
 příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, 
 školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizo-

vaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané 
do školského rejstříku dle školského zákona. 
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   19. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-
prostredi-99902/ 
 

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-99902/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-99902/
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Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul 1 – investiční a neinvestiční dotace 

a) stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské 
zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti 

b) rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu pro-
pustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně dopro-
vodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství 

c) opravy 
1. vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a 

dopravní infrastruktury venkova 
2. místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komuni-

kací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné sil-
niční vegetace a dalších součástí a příslušenství 

Dotační titul 2 – neinvestiční dotace 
 
Cíle a priority dotačního programu: 
Cílem programu je: 

 Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních 
a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí (dotační titul 1). 

 Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací 
na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené 
na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských akti-
vit a podporu komunitního života v obcích (dotační titul 2). 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
V rámci dotačního titulu 1 

 žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3000 se sídlem 
na území Moravskoslezského kraje 

V rámci dotačního titulu 2 
 žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním ob-

vodu Moravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
29. 12. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-
moravskoslezskeho-kraje-2018-100276/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2018-100276/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2018-100276/
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 
  

Rozdělení podprogramu: 
Podprogram je rozdělen na dotační tituly: 
Dotační titul č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského kraje 
Dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vy-
jma krajů uvedených v dotačním titulu č. 1 
 
Cíl podprogramu: 
Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené 
lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstav-
by objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálním bydlení (školské zařízení, komunitní cen-
trum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu 
plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací. 
 
Vymezení účastníka podprogramu (žadatele, příjemce podpory): 

 obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vylou-
čenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR 

 obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve 
svém území působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR 

 obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL 

 
Příjem žádostí od   7. 11. 2017 
Podání žádosti do   25. 1. 2018 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2018 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

 
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování do-
pravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 
 
Příjemce příspěvku: 

 

Příjemcem příspěvku může být obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či 
místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce 
 
Datum ukončení příjmu žádostí   11. 1. 2018 
 

Účel poskytnutí příspěvku: 
V souladu s účelem, pro který se poskytují finanční prostředky z rozpočtu SFDI podle 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2018
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2018
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Pravidel a v souladu s návrhem rozpočtu SFDI na rok 2018, lze poskytnout 
finanční prostředky na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy 
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího 
zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. 
Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. 

Akce, pro které lze poskytnout příspěvek 

a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace – oblast I 
b) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II 

Více informací: 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/ 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva III Programu podpory Úspory energie 
 
Prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin“ 
Investiční priorita: 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v 
podnicích 
Specifický cíl: 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“ 
 
Žadatel: 
Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Pří-
loze I Nařízení Komise (EU) č. 651/20147 nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů 
(definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v potravinářství a maloob-
chodu 
 
Plánovaná alokace výzvy:   6 000 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 11. 2017 
Podání žádosti do   30. 4. 2018 
 
Podporované aktivity: 
 Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,  
 zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně 

příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s ener-
gií podle ČSN EN ISO 50001,  

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/
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 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu ve-
doucí ke zvýšení její účinnosti,  

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady za-
staralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),  

 realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (za-
teplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s re-
kuperací odpadního tepla),  

 využití odpadní energie ve výrobních procesech,  
 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologic-

kých procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní 
spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,  

 instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čer-
padla a fotovoltaické systémy),  

 instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro 
vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky  

 instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém 
hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mi-
mo uhlí, LTO, TTO).  

 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2017/uspory-energie---iii--vyzva--232978/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 
 
Uzávěrka pro příjem žádostí 26. 2. 2018 
 
Žádosti o dotaci mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 
 obecně prospěšné společnosti 
 ústavy 
 občanská sdružení (spolky) 
 evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Senior: 

- vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory 
- terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory 
- vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní 

neziskové organizace 
- pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu 

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

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie---iii--vyzva--232978/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie---iii--vyzva--232978/
http://www.vdv.cz/programy/senior/
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Obyčejný život 

Program zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomá-

hat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby 

směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. 

Uzávěrka pro příjem žádostí 31. 3. 2018 
 
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 
 obecně prospěšné společnosti 
 ústavy 
 občanská sdružení (spolky) 
 evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Obyčejný život: 

- sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi 
- sociální služby v domech na půli cesty 
- sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách 
- sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí 

 

http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/ 

 

Paliativní péče 

Cílem programu je podpora paliativní a hospicová péče.  

Uzávěrka pro příjem žádostí 26. 2. 2018 
 
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 
 obecně prospěšné společnosti 
 ústavy 
 občanská sdružení (spolky) 
 evidované právnické osoby (církevní) 

 

Co podporuje program Paliativní péče: 

- vzdělávání pracovníků přímé služby 
- terénní zdravotní a sociální služby 
- vybavení zařízení 
- pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek 

 
http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/ 
 

 

http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/
http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/
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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 prevence astmatu u dětí 

 rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

 

Uzávěrka pro příjem žádostí – 28. 4. 2018 

 

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.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

