DOTAČNÍ INFO K 14. 12. 2018

Moravskoslezský kraj
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
Účel a priority programu:
Podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2019 v nejvyšší celostátní soutěži 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 dospělých.
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:
1. Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport
ve vrcholových sportovních klubech (Priorita 1)
2. Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2)
Vymezení okruhu příjemců:
Vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost
na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj
v roce 2019 v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice 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
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 1. 2019
8. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-krajipro-rok-2019-124577/

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže
Jednotlivé dotační tituly:
ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí
a mládeže
ŠMS/M/2 Miniprojekty mládeže - podpora mládežnických iniciativ
ŠMS/M/3 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

1

ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí
a mládeže
Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 70 000Kč.
Oprávněný žadatel:
 Střediska volného času zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (střediska volného času,
domy dětí a mládeže)
ŠMS/M/2 Miniprojekty mládeže - podpora mládežnických iniciativ
Minimální výše poskytnuté dotace není stanovena.
Maximální výše poskytnuté dotace: 40 000Kč.
Oprávněný žadatel:
 fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let (daný projekt má vždy jen jednoho žadatele, který reprezentuje skupinu)
ŠMS/M/3 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením
Maximální výše poskytnuté dotace: 35 000Kč.
Oprávněný žadatel:
 právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením
(musí být uvedeno ve stanovách)
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 1. 2019
8. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-124607

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji
Dotační tituly:
Název dotačního titulu
Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří
Úklid klestu
Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců
Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových
štěrbinových lapačů hmyzích škůdců
Zpracování kůrovcových stromů

Technická
jednotka
km
m3
ks

Sazba za
jednotku
70 000Kč
30Kč
600Kč

ks

200Kč

m3

100Kč

Cíle a priority programu:
Zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména pak ochrana
lesních porostů.
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Vymezení okruhu příjemců:
 Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58
odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

1. 2. 2019
28. 6. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-hospodareni-v-lesich-vmoravskoslezskem-kraji-124904/

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21
Jednotlivé podporované aktivity:
 zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden
mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí
a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, případně z jiného komunitního
plánování (např. aktivita či akce participativního rozpočtu apod.)
 příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související
s místní Agendou 21, např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí
 pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví
a souvisejících tématech, pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování municipality,
nebo na řešení ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji
 vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů
vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod.
Vymezení okruhu příjemců:
 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
 Příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce (vyjma škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)
Podmínky poskytnutí dotace pro žadatele jsou:
1. jeho registrace v databázi MA21 minimálně na úrovni Zájemce nebo vyšší,
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2. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již
v roce 2018 nebo je v databázi MA21 uveden déle než jeden kalendářní rok, doloží
k žádosti rovněž:
a) Splnění vybraných ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2018
uvedené v Databáze MA21 pro kategorii D:
 Ukazatel č. 1.1 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2018
Ustanovení zodpovědného politika pro MA21; důkaz - výpis usnesení orgánu
obce/města,
 Ukazatel č. 1.2 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2018
Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem
/ obcí / obcemi); důkaz - výpis usnesení orgánu obce/města,
 Ukazatel č. 1.3 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2018
Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán); důkaz seznam členů skupiny a subjektů, které členové zastupují.
b) Seznam aktivit uskutečněných v rámci realizace MA21 v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je žádost o dotaci podávána.
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

14. 1. 2019
25. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelnehorozvoje-a-mistni-agendy-21-125187/

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Program Cesty k integraci
Příjem žádostí:
O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a
posuzuje došlé žádosti)
Žádosti o dotaci mohou podávat jednotlivci a také nestátní neziskové organizace s právní formou:
 obecně prospěšné společnosti
 ústavy
 občanská sdružení (spolky)
 evidované právnické osoby (církevní)
Co podporuje program Cesty k integraci:
 ranou péči
 půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 denní stacionáře
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 chráněné a podporované zaměstnávání
 chráněné bydlení
 pro jednotlivce – nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek
Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/

Program Senior
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních
pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a
dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech.
Uzávěrka pro příjem žádostí 28. 2. 2019
Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000Kč.
Žádosti o dotaci mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:
 obecně prospěšné společnosti
 ústavy
 občanská sdružení (spolky)
 evidované právnické osoby (církevní)
Co podporuje program Senior:
 vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory
 terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory
 vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní
neziskové organizace
 pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu
Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/senior/
Paliativní péče
Cílem programu je podpora paliativní a hospicová péče.
Uzávěrka pro příjem žádostí 28. 2. 2019
Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000Kč.
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:
 obecně prospěšné společnosti
 ústavy
 občanská sdružení (spolky)
 evidované právnické osoby (církevní)
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Co podporuje program Paliativní péče:





vzdělávání pracovníků přímé služby
terénní zdravotní a sociální služby
vybavení zařízení
pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/

Program Sasakawa Asthma Fund

V rámci tohoto programu se udělují granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí,
granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.
Co podporuje program Sasakawa Athma Fund:
 zdravotní výchova a vzdělávání
 primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
 rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu
Uzávěrka pro příjem žádostí – 28. 4. 2019
Žádosti o příspěvek mohou podávat:
 obecně prospěšné společnosti
 ústavy
 občanská sdruženi (spolky)
 evidované právnické osoby (církevní)
 nemocnice a dětské léčebny
 fyzické osoby
Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

Obyčejný život
Program zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby
směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.
Uzávěrka pro příjem žádostí 31. 3. 2019
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:
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obecně prospěšné společnosti
ústavy
občanská sdružení (spolky)
evidované právnické osoby (církevní)

Co podporuje program Obyčejný život:
 sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi
 sociální služby v domech na půli cesty
 sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách
 sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí
Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/

Fond pomoci dětem s DMO
Uzávěrka pro příjem žádostí 1. 2. 2019
Co podporuje program Fond pomoci dětem s DMO:
 neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku
U dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce.
Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/

MŠMT
Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2019
Věcné zaměření a cíle výzvy:
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukci nebo modernizaci objektů a jejich
součástí (lze zahrnout i případnou úpravu venkovních ploch) vč. rekonstrukce nebo modernizace
objektů bezúplatně převedených z Fondu dětí a mládeže na NNO.
Současně je výzva vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 500 000 Kč.
Cíle výzvy:
 obnovovat zařízení pro rozvoj volnočasových aktivit,
 udržovat a doplňovat nabídku volnočasových aktivit k podchycení především neorganizovaných dětí a mládeže,
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 udržovat a doplňovat nabídku všech volnočasových aktivit, které sníží vliv sociálněpatologických jevů,
 vytvářet podmínky pro nově vznikající aktivity.
Oprávněný žadatel o dotaci:
Nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a
patří k některému z níže uvedených typů:
 spolky, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
 ústavy, podle občanského zákoníku
 obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
NNO, která podává žádost o dotaci do této výzvy, musí déle než 3 roky existovat a prokazatelně
pracovat s dětmi a mládeží.
Alokace na výzvu: min. 8 344 100Kč
Konec příjmu žádostí:

31. 1. 2019

Více informací:
http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-3

8

