
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 30. 6. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva 

 

Cíl programu: 
Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) 
na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek 
z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší.  
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky ro-
dinných domů/bytových jednotek na území Moravskoslezského kraje 
Rodinným domem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí stavba pro bydlení, ve které 
dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je 
k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno 
podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto dotačního programu považován 
také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti 
(statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo 
pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely tohoto dotačního programu 
za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé 
bydliště. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
5. 9. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 12. 2018 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-
kraji---2--vyzva-94592/ 
 

 

Nadace Via 

Rychlé granty 
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: 

- 3. 8. 2017 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/ 
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