
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 22. 12. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 

na rok 2018 

 

Jednotlivé dotační tituly 
KSS 1/18 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kte-
rou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 
KSS 2/18 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav 
 
KSS 3/18 Podpora systematického vzdělávání a rozvoj týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních 
služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních služ-
bách 
 
KSS 4/18 Pořízení vozidla 
 
Cíle a priority dotačního programu: 
Finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené usnese-
ním zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008. 
 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 v rámci dotačních titulů KSS 1/18, KSS 2/18 a KSS 3/18 poskytovatelé sociálních služeb re-

gistrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpi-
sů, kteří poskytují sociální službu, jíž se týká projekt a která je zařazena do krajské základní 
nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, přičemž žadatel bude mít 
nejpozději k 16. 4. 2018 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné 
služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb 
obecného hospodářského 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 hospodářského zájmu, 

 
 v rámci dotačního titulu KSS 4/18 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle záko-

na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedení v písm. a) tohoto článku, kteří poskytu-
jí sociální službu dle § 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 zákona o sociálních služ-
bách, jimž v roce 2016 a 2017 nebyla na tuto službu Moravskoslezským krajem poskytnuta 
dotace na pořízení vozidla a kteří na tuto službu žádají o dotaci v rámci dotačního titu-
lu KSS 4/18. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
22. 1. 2018 
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Datum ukončení příjmu žádostí   31. 1. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-
poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/ 
 

 

Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2018 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Účelem je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu 
projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléči-
telnou nemocí, prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové or-

ganizace, jejichž zřizovatelem je obec 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
15. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   26. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-
2018-101503/ 
 

 

Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá 
činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby 
a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podpo-
ru projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací 
aktivity v oblasti podpory zdraví.  
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti  

 

Datum zahájení příjmu žádostí 15. 1. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí 26. 1. 2018 
 
Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-
na-rok-2018-101492/ 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-2018-101503/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-2018-101503/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2018-101492/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2018-101492/
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Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji 
obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.)  
Důvodem podpory stanoveného účelu je pomoc komplexnímu rozvoji obcí a svazků obcí 
v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelo-
vé investiční dotace obcím, svazkům obcí a právnickým osobám zřízeným a založeným obcemi 
a svazky obcí na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v 
souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evrop-
ské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem 
nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů. 

Projektem se pro účely tohoto programu rozumí pořízení PD na realizaci plánovaného záměru.  
PD se rozumí odborná dokumentace, která je přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, kte-
rý bude předložen do některé z výzev do Programů EU nebo NDT; např. dokumentace pro územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet, studie, analýzy a posudky, 
vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci, dokumentace k hodnocení vlivu na životní 
prostředí (EIA), energetický posudek nebo audit, apod.  

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutár-

ních měst, městské části č. obvody nejsou povolenými příjemci dotace 
 Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 Právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených 

a založených statutárními městy). Současnými společníky/akcionáři těchto právnických 
osob založených obcemi a svazky obcí mohou být pouze obce (mimo statutárních měst) a 
svazky obcí. 

 

Datum zahájení příjmu žádostí 16. 1. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí 30. 1. 2018 
 
Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-pripravy-projektove-

dokumentace-2018-101736/ 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 

 

Jednotlivé podporované aktivity: 
 zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji jako je Den Země, Evropský týden 

mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů a další podobné akce a aktivity 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2018-101736/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2018-101736/
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 příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související 
s místní Agendou 21 (dále jen MA21), např. ochranou a podporou zdraví a životního pro-
středí 

 pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví 
a souvisejících tématech, pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech ko-
munitního plánování 

 vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, po-
radenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů 
vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
 Příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

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

 
Podmínkou poskytnutí dotace pro žadatele je jeho registrace v databázi MA21 minimálně na úrov-
ni Zájemce nebo vyšší. 
 

Datum zahájení příjmu žádostí 15. 1. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí 26. 1. 2018 
 
Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-

rozvoje-a-mistni-agendy-21-101757/ 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-101757/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-101757/

