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DOTAČNÍ INFO K 24. 11. 2017 

 

OPŽP 

Výzva č. 110 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC: 4.2 – Posílit biodiverzitu 
 
Alokace:  40 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýro-

by 
 

Podání žádosti od   1. 12. 2017 
Podání žádosti do   30. 6. 2018 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci 
akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) 

Podporovaná opatření: realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobe-
ných níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířa-
tech. 

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace u Evropské komise (EK), 
tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, 
rys, medvěd a jestřáb. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 20/2017 
 
PO 1: Voda 
Podoblast 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod 
Podporované aktivity 1.3.A Likvidace nepotřebných vrtů 
 
Alokace:  20 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva
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 Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje 
 Státní příspěvkové organizace 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 11. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   20. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace 
 

Cíl Výzvy: 
Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního pro-
středí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/909/k-vyzve-20-2017/ 

 

Výzva č. 21/2017 
 
PO 5. Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita 
Podporované aktivity 5.2.A – Podpora alternativních způsobů dopravy 
 
Alokace:  100 000 000 Kč 
(z toho 20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 80 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in 
hybrid a elektromobil) 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy 
 svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
 příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50% ÚSC 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 11. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   27. 9. 2018 nebo do vyčerpání alokace 
 

Cíl Výzvy: 
Snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí 
z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s al-
ternativním pohonem. 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/911/k-vyzve-21-2017/ 

 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/909/k-vyzve-20-2017/
https://www.sfzp.cz/sekce/911/k-vyzve-21-2017/
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Moravskoslezský kraj 

Program podpory aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělá-

vání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 

 

Jednotlivé dotační okruhy: 

1. ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže 

2. ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 

3. ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
 

ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže 
 podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru 
 podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co 

nejširšímu spektru dětí a mládeže 
 podpora manuálních a technických dovedností dětí a mládeže 

 
ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 
 podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením 

ve společnosti 
 
ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže 
 podpora spolupráce a strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a 

osobami odpovědnými za různé oblasti politiky 
 podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě 
 podpora mezigeneračního pochopení a soužití 
 společenská akce podporující např. kulturní a sportovní využití mládeže 
 akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým cho-

váním 
 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže 
Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí 
a mládeže od 6 do 26 let (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže 
musí být uvedena ve stanovách, věk nikoliv). 

ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 
Žadateli mohou být právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním 
postižením (musí být ve stanovách) 
 

ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže 
Žadateli mohou být pouze fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let (daný projekt má vždy jen jedno-
ho žadatele, který reprezentuje skupinu) 
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Datum zahájení příjmu žádostí  11. 12. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 12. 2017 

 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-a-
mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-a-podpora-miniprojektu-
mladeze-99205/ 
 

 

Program významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Mo-

ravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 

 

Účel a priority dotačního programu: 
 
Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí  na území  Morav-
skoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. 
 
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 
 
1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území  Moravskoslezského kraje v roce 2018 (Priorita 
1) 
2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí v roce 
2018 (Priorita 2) 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2018 na území 
Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí. 
 
V prioritě 2 je dotační program určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělový-
chovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva 
reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích 
v daném sportu v České republice (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, 
který má celorepublikovou působnost a je jediným zástupcem mezinárodní autority v daném spor-
tovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
8. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   12. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-
moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-
urovni-v-roce-2018-98760/ 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-a-podpora-miniprojektu-mladeze-99205/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-a-podpora-miniprojektu-mladeze-99205/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-a-podpora-miniprojektu-mladeze-99205/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-98760/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-98760/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-98760/


5 

 

Podpora nestátních neziskových organizací 2018 
  

Oblasti podpory: 
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 
 
Žadatel: 
Žadatelem o státní dotaci může být nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice: 
spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fon-
dy, ústav, resp. zapsaný ústav 

 
Příjem žádostí od   20. 11. 2017 
Podání žádosti do   18. 12. 2017 
 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-
organizace-2018 

 

Rok 2018 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Dotační tituly podprogramu: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Vymezení příjemců dotace: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 
 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí 

zřizovaných krajem),  

 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hra-
nice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu1),  

 oblastní organizace destinačního managementu,  

 geoparky,  

 NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,  

 podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark.  
 
 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
 Podnikatelské subjekty (podnikající FO i PO) 

 
 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou 

krajských muzeí),  

 provozovatelé turistických informačních center (TIC),  

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2018
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2018
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 geoparky,  

 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,  

 Organizace destinačního managementu,  

 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační 
společností).  

 
 

Příjem žádostí od   1. 12. 2017 
Podání žádosti do   12. 1. 2018 
 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-
Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2018-Rozvoj-
zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch 

 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2018-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2018-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2018-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch

