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DOTAČNÍ INFO K 4. 5. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 

Jednotlivé podporované oblasti  

1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 
2. Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti 
3. Podpora volnočasových aktivit 
4. Podpora aktivit v oblasti zdraví 
5. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 

Vymezení okruhu příjemců: 

Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obec-
ně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a obce. 
Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v 
dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. 
výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). 
Projekty musí být zaměřeny na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let. 
 

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017 včetně. 

Výše dotace: 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč, maximální výše dotace 100.000 Kč. 

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, max. % spoluúčast posky-
tovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %. 

V případě, že projekt zahrnuje aktivity spojené s ubytováním (např. rekondiční pobyty), činí min. % 
spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 % a max. % spoluúčast poskytovatele 
na uznatelných nákladech projektu činí rovněž 50 %. 

Více na: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91261/ 

 

 

 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91261/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91261/
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Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 

 

Jednotlivé dotační tituly: 

PSDP 1/17 Podpora rozvoje terénních programů pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace 
zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, které jsou ke dni podpisu smlouvy zařazeny do Krajské základní sítě 
sociálních služeb 

PSDP 2/17 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 450.000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace 
zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, které jsou k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 25. 4. 2017, 
zařazeny do Krajské základní sítě sociálních služeb. 

PSDP 3/17 Podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností 
 

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 350.000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace 
zřizované obcemi, jejichž služby jsou k datu podání žádosti zařazeny do Krajské sítě sociálních slu-
žeb a mají Ministerstvem práce a sociálních věcí na registrovanou sociální službu, jíž se projekt 
týká, uděleno Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřej-
ně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností. 

PSDP 4/17 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: není stanovena 
Maximální výše poskytnuté dotace na jeden přepočtený úvazek v přímé péči: 20.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na jedno lůžko: 10.000 Kč 
 



3 

 

Oprávnění příjemci:  
církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální 
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které 
jsou ke dni podání žádosti zařazeny do Krajské základní sítě sociálních služeb. Služby s celostátní 
a nadregionální působností musí být zařazeny v Krajské optimální síti sociálních služeb. 

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017 včetně. 

Více na: 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-

souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-

rok-2017--91178/ 

 

IROP 

Výzva č. 73 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů II 
 

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů 
s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní 
dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou 
regionální a místní mobilitu 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 

 kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestují-
cích 

 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 569 500 000 Kč, Státní rozpočet – max. 33 500 000 Kč 

 

Míra podpory:  

1) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, 
organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
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Státní rozpočet – 5% 
 
2) Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě ces-
tujících 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  16. 5. 2017, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   27. 9. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity:   
Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné do-
pravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích systémů P+R, K+R nebo B+R ja-
kožto integrální součásti terminálů 
 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo 
P+G jako prvků podporujících multimodalitu 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-73-Vystavba-a-modernizace-
prestupnich-terminalu-II 
 

 
Výzva č. 74 
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionál-
nímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního za-
členění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od insti-
tucionálních ke komunitním službám 
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
 

Oprávnění žadatelé: 

 kraje 

 organizace zřizované kraji 

 organizace zakládané kraji 

 obce 

 organizace zřizované obcemi 

 organizace zakládané obcemi 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 

 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-73-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu-II
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-73-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu-II
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 církevní organizace 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 140 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 27 705 882 Kč 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet 

- kraje a jimi zřizované organizace – 5% 
- obce a jimi zřizované organizace – 5% 
- dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5% 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kra-

ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a součas-
ně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního za-
čleňování – 10% 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  19. 5. 2017, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   16. 11. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity:   
Podpora vzniku polyfunkčních komunitních center: 

- stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního cent-
ra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit poly-
funkčního komunitního centra 

- nákup budov 
- vybavení pro zajištění provozu zařízení 

 
Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to minimálně 
v tomto rozsahu: 
 

- minimálně jedna z následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel služeb musí být pověřen výkonem 
SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU 

 centra denních služeb 

 denní stacionáře 

 nízkoprahová denní centra 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 odborné sociální poradenství 

 sociálně terapeutické dílny 

 sociální rehabilitace 

 pečovatelská služba 

 osobní asistence 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižení, 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas 
- kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby 
- environmentální služby a podpora jejich využití 
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http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-
polyfunkcnich-komunitnich-center 
 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce 
Výzva č. 03_17_071 
  

PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravot-
nictví a sociálních služeb obecného zájmu 
SC 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti  a dalších na-
vazujících služeb podporujících sociální začleňování 
 
Alokace: 250 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

Kategorie žadatele Definice 

Organizace zřizované kraji Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: Or-

ganizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obecně 

prospěšné společnosti) působící v sociální oblasti 

Obce Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: 

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-

ní), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozší-

řenou působností 

Organizace zřizované obcemi Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, 

obecně prospěšné společnosti) působící v sociální oblasti 

Dobrovolné svazky obcí Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) 

Nestátní neziskové organizace Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí: 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zá-

kona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 

3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center
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tech 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) 

zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

 

Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru posky-

tovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

 

Příjem žádostí od   28. 4. 2017 
Podání žádosti do   31. 7. 2017 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
EU/státní rozpočet/žadatel: 

- Pro NNO: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0% 
- Pro podnikající subjekty: EU 85%, státní rozpočet 0%, žadatel 15% 
- Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85%, státní rozpočet 10%, 

žadatel 5% 
 
Popis podporovaných aktivit: 
 
1) Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí 

a) Podpora kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů 
b) Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spoluprá-

ce v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí 
c) Nová řešení v sociálních službách a sociální práci 
d) Propagace sociální práce 

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
a) Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
b) Akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky 

 
2) Podpora pečujících osob 
 
Více informací na: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz 

 

Nadace Občanského fóra 

Památky a zdraví 

Žadatelem o grant může být: 

Spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a cír-

kevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat 

svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke 

https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz
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zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového 

programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání.  

Uzávěrka pro příjem žádostí – 30. 6. 2017 

http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi 

 

Opomíjené památky 

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím 

občanských iniciativ. 

 Žadatelem o grant může být: 

Fyzické a právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku. (např. regio-

nální nadace/nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, 

zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svoji finanční spo-

luúčast minimálně 50%).  

Uzávěrka pro příjem žádostí – 30. 6. 2017 

Výše grantu max. 60 000Kč 

http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky 

 

http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi
http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky

