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DOTAČNÍ INFO K 6. 11. 2017 

 

Operační program Zaměstnanost 

Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu 
Výzva č. 03_17_079 
  

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 
SC:  
1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační 
úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 
1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 
 
Alokace:  300 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
 obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchod-

ních korporacích 
a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, spo-

lečnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení 

b) družstva- družstvo, evropská družstevní společnost 
 státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku 
 nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok před da-

tem vyhlášení výzvy 

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

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně pro-
spěšných společnostech 

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

 evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo 
sociálně právní ochranu dětí 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

  
 

Příjem žádostí od   30. 10. 2017 
Podání žádosti do   29. 3. 2018 
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ organizace – Méně rozvinuté regiony EU podíl Státní rozpočet Příjemce 

 Nestátní neziskové organizace 85% 15% 0% 

 Obchodní korporace 

 Státní podniky 

85% 0% 15% 
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Více informací na: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-079-opz 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, 
jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v nejvyšší celostátní sou-
těži daného sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), 
jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev do-
spělých. 

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyty priority: 

1. Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholo-
vých sportovních klubech 

2. Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační program je určen pro vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělový-
chovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých repre-
zentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České re-
publice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí). V rámci dotačního programu 
budou podpořeny pouze sporty, jejichž nejvyšší soutěž družstev dospělých je tvořena minimálně 3 
koly a je organizována národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je 
jediným zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
27. 11. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   1. 12. 2017 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-
pro-rok-2018-98762/ 
 

 

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018 

 

Jednotlivé dotační okruhy: 

1. Zážitková kultura v Moravskoslezském kraji 

https://www.esfcr.cz/vyzva-079-opz
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2018-98762/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2018-98762/
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Jedná se o koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, festivaly a přehlídky, 
akce k významným slavných rodáků, akce k jiným významným výročím 
 
2. Výstavní činnost v Moravskoslezském kraji 
Obsahem tohoto okruhu jsou významné výstavy 
 
3. Literární a audiovizuální činnost 
Literární a audiovizuální činnost zahrnuje publikace a záznamové nosiče se zaměřením na kulturu, 
místopis Moravskoslezského kraje, jeho významné rodáky a významná výročí. Dále se jedná o pře-
klady odborné literatury v oblasti kultury a umělecké literatury. Předmětem podpory není perio-
dický tisk. 
 
4. Přednášková činnost v Moravskoslezském kraji 
Jedná se o přednášky, odborné semináře a konference zaměřené na kulturní témata. 
 
Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 je podí-
lení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s realizací projektů subjektů 
působících v oblasti kultury jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 12. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   5. 1. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98888/ 

 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2018 

 

Jednotlivé dotační okruhy: 

1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 
Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo 
památkově chráněné nemovitosti 
 
2. Restaurování kulturních památek 
Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly vý-
tvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách 
zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98888/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98888/
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Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018 je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákla-
dech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovi-
tostí na území Moravskoslezského kraje jako součást plnění povinností podle ustanovení 
§ 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově 
chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemce dotace musí 
projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací provádě-
ných v dílně restaurátora). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 12. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-

chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98848/ 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98848/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98848/

