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DOTAČNÍ INFO K 2. 2. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského 

kraje na rok 2017 (NM) 

 

Dotační tituly: 
NM 1/17 Dokumentace národnostní kultury 

- studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic 
- ediční činnost 
- podpora vzniku dokumentárních děl s národnostní tématikou 

NM 2/17 Umělecké aktivity s národnostní tématikou 
- festivaly a přehlídky regionálního významu 
- významné koncerty a představení 

NM 3/17 Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity 
- multikulturní a integrační výchovně vzdělávací aktivity 
- odborné semináře, konference a přenášky s národnostní tématikou 
- podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k ná-

rodnostním menšinám 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních 
menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprá-
vou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Povinnost 
prokázat skutečnosti dle předchozí věty se nevztahuje na obce. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
28. 2. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   8. 3. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-

mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2017-87490/ 

 

 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleži-

tostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 (KPVP) 

 

Dotační tituly: 

KPVP 1/17 Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na 

začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí 

Vymezení okruhu příjemců: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- ústavy 

- církevní právnické osoby 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2017-87490/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2017-87490/
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KPVP 2/17 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním 

Vymezení okruhu příjemců: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- ústavy 

- církevní právnické osoby 

 

KPVP 3/17 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Vymezení okruhu příjemců: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- ústavy 

- církevní právnické osoby 

- společnosti s ručením omezeným 

- akciové společnosti 

- fyzické osoby podnikající jako OSVČ 

- výrobní družstva invalidů 

 

KPVP 4/17 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní 

pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením 

Vymezení okruhu příjemců: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- ústavy 

- církevní právnické osoby 

- společnosti s ručením omezeným 

- akciové společnosti 

- fyzické osoby podnikající jako OSVČ 

- výrobní družstva invalidů 

 

KPVP 5/17 Podpora specializované dopravy 

Vymezení okruhu příjemců: 

- spolky 

- obecně prospěšné společnosti 

- ústavy 

- církevní právnické osoby 

 

Datum zahájení příjmu žádostí  28. 2. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 8. 3. 2017 
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http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-

krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-

87591/ 

 

 

OPŽP 

Výzva č. 55 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace:  300 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   1. 2. 2017 
Podání žádosti do   31. 3. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabili-
začních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnic-
tví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
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Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

http://www.opzp.cz/vyzvy/55-vyzva 
 

 
Výzva č. 56 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
Alokace:  300 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   1. 2. 2017 
Podání žádosti do   31. 3. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/56-vyzva 
 

 

Výzva č. 54 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.2: Posílit biodiverzitu 
 
Alokace:  80 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

http://www.opzp.cz/vyzvy/55-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/56-vyzva
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 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   1. 2. 2017 
Podání žádosti do   31. 3. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. 
obnovy a tvorby těchto biotopů 

Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hod-
nocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 

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

http://www.opzp.cz/vyzvy/54-vyzva 
 

 

Výzva č. 53 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
 
Alokace:  80 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu 

http://www.opzp.cz/vyzvy/54-vyzva
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 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 
Podání žádosti od   1. 2. 2017 
Podání žádosti do   31. 3. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 
(realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu 
návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a 
podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natu-
ra 2000 a o cílové organismy.  

http://www.opzp.cz/vyzvy/53-vyzva 
 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva II programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a 
druhotné suroviny 
 
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: 4f – Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií 
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 
 
Vymezení příjemců podpory: 
 žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, malý, střední podle defini-

ce v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, velký podnik, včetně zemědělských podni-
katelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v potravinář-
ství a maloobchodu 

 
Alokace Výzvy: 500 000 000 Kč 
Aktivita a)  150 000 000 Kč 
Aktivita b)  200 000 000 Kč 
Aktivita c)  150 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 3. 2017 
Podání žádosti do   31. 5. 2017 

http://www.opzp.cz/vyzvy/53-vyzva
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http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2017/nizkouhlikove-technologie---ii--vyzva--225386/ 

 

Výzva II programu podpory Obnovitelné zdroje 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: 4a – Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v 
podnicích 
Specifický cíl: 3.1 „Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 
ČR“ 
 
Vymezení příjemců podpory: 
 žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, malý, střední podnik podle 

definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem, velký podnik, včetně zemědělských podnikatelů u aktivity vyvedení tepla 
ze stávajících BPS (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) 
 

Alokace Výzvy: 800 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   15. 2. 2017 
Podání žádosti do   15. 7. 2017 
 
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2017/obnovitelne-zdroje-energie---ii--vyzva--225370/ 

 

2.2.2017 

 

 

 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nizkouhlikove-technologie---ii--vyzva--225386/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nizkouhlikove-technologie---ii--vyzva--225386/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/obnovitelne-zdroje-energie---ii--vyzva--225370/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/obnovitelne-zdroje-energie---ii--vyzva--225370/

