DOTAČNÍ INFO K 14. 9. 2018

Moravskoslezský kraj
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a
2020
Cíle a priority dotačního programu:
Účelem Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech
2019 a 2020 je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených
se zachováním a obnovou kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních
památek na území Moravskoslezského kraje jako součást plnění povinností podle ustanovení §
1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
1. kulturními památkami nadregionálního významu jsou v tomto Programu nazývány věci nebo
stavby, které nejsou samostatnou věcí, prohlášené za kulturní památky podle památkového zákona a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu
2. národními kulturními památkami jsou v tomto Programu nazývány kulturní památky, které
tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlášené za národní kulturní památky podle památkového zákona a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
Cílem tohoto dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje při dosažení maximální
efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje. Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit:
1. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména
odvrácení nevratné degradace kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní
památky,
2. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, které
mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
3. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
4. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, jejichž
vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
5. motivace vlastníků kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.
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Vymezení okruhu příjemců:
Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nadregionálního
významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje
(příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout
na obnovu kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

1. 10. 2018
15. 10. 2018

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-obnovy-pamatek-nadregionalnihovyznamu-v-moravskoslezskem-kraji-v-letech-2019-a-2020-121376/
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí
Jednotlivé dotační tituly:
Dotační titul 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu
k veřejnosti
Dotační titul 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách
Dotační titul 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství
Dotační titul 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství
Cíle a priority programu:
Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel
Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, výstavbu, provoz a údržbu naučných stezek a na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé
školní záměry v oblasti EVVO dle následujících priorit:




Podpora badatelsky orientovaného vyučování
Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu) nebo v přírodních učebnách
Podpora aktivit souvisejících s podporou vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených
na EVVO (např. Den Země, Den vody a obdobné projektové dny a workshopy)

Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené
např. s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s jejich procesem výroby a v obecné rovině také s principy ekologického zemědělství. Cílem dotačního titulu je navázání, příp. rozvoj spolu2

práce mezi farmáři a mateřskými, základními a středními školami v Moravskoslezském kraji. Dotační titul směřuje k rozšiřování povědomí dětí a mládeže v zemědělské problematice. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány pouze neinvestiční dotace.
Dotační titul č. 4 je zaměřen na podporu včelaření v návaznosti na EVVO. Jedná se zejména
o zahájení činnosti, popř. udržování včelařských kroužků pro děti a mládež. Cílem dotačního titulu
je seznámit děti a mládež s včelařením, objasnit význam včel ve vztahu k životnímu prostředí
i lidem. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční
i kombinované.
Vymezení okruhu příjemců:
Dotační titul č. 1
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
 spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 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, s výjimkou 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.
Dotační titul č. 2

 školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského
rejstříku dle školského zákona.
Dotační titul č. 3







obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb.,
příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce,
s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle školského zákona,
 zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů,
 obchodní společnosti nebo družstva podnikající v oblasti zemědělství.

Dotační titul č. 4
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obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb.,
příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce,
školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané
do školského rejstříku dle školského zákona.

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

15. 10. 2018
15. 11. 2018

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-voblasti-zivotniho-prostredi-121824/

Operační program Zaměstnanost
Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých
po transformaci
Výzva č. 03_18_089
PO: 2 Sociální začleňování a boj chudobou

IP: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
SC: 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
Kategorie žadatele
Kraje, obce a jimi zřizované organizace

Poskytovatelé sociální služeb

Definice
Pro účel této výzvy se uvedenými žadateli rozumí:

obce dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) včetně
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů
Obce jsou oprávněnými žadateli pouze pro aktivity A
a B.
Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí:
 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní
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podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
(podrobnější členění je uvedeno dle věcného
zaměření aktivit v kap. 4)
Poskytovatelé sociálních služeb jsou oprávněným
žadatelem pro všechny aktivity.
Nestátní neziskové organizace

Pro účely této výzvy se uvedenými žadateli rozumí:
 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech,
 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401)
zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
V případě tohoto žadatele je povinné partnerství bez
finančního příspěvku s příslušnými organizacemi, které
se mají transformovat.
NNO jsou oprávněným žadatelem pouze pro aktivitu
A.

Míra podpory:
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%
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

3. 9. 2018
31. 1. 2019

Popis podporovaných aktivit:
 A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče (se zaměřením na
zpracování transformačního plánu zařízení v souladu s kritérií MPSV)
 B Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního
procesu řízení (v souladu se schváleným TP, který splňuje stanovené kritéria MPSV)
 C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu
pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let)
Více informací:
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https://www.esfcr.cz/vyzva-089-opz

SZIF
Semináře pro zájemce o 7. kolo Programu rozvoje venkova
Účast na semináři je bezplatná. Některé ze seminářů jsou zaměřeny jen na určité operace a u některých je zapotřebí potvrdit účast předem. Bližší informace v pozvánkách, které jsou k dispozici na
webových stránkách SZIF v Kalendáři akcí nebo přímo ve Zpravodajství pod příslušným RO.
Kraj
Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Datum
17. 9. 2018

Čas
10:00 – 14.00

19. 9. 2018

10:00 – 14.00

18. 9. 2018

10:00 – 14.00

Královehradecký 18. 9. 2018 9:00 – 14:00
kraj
Pardubický kraj 25. 9. 2018 9:00 – 14:00
Liberecký kraj

19. 9. 2018

9:00 – 14:00

Zlínský kraj
Olomoucký kraj

17. 9. 2018
18. 9. 2018

9:00 – 14:00
9:00 – 14:00

Místo
v Hostinci na Dolánku, Pištín 56, 373 46 Pištín,
okres České Budějovice
v aule VOŠ lesnické a Střední školy B. Schwarzenberga, Lesnická 55, 397 01 Písek
v sále Regionálního centra celoživotního vzdělávání, Plánická 174, 339 01 Klatovy
Restaurace Radnice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice
Multifunkční kulturní dům Úhřetice, Úhřetice
149, 538 32 Úhřetice
Multimediální sál, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Kulturní dům Zašová č. p. 809, 756 51 Zašová
Zasedací místnost MZe, Nemocniční 1852/53,
787 01 Šumperk

Více informací:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2
F1536560050838.pdf

MŠMT
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 – 2024
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
Oprávněný žadatel o dotaci:
Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
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Příjem žádostí od
Podání žádosti do

11. 9. 2018
15. 10. 2018

Věcné zaměření výzvy:
Primárně je výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České
republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. Preferovány budou projekty zaměřené na krytá sportoviště.
MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:
- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb)
- novostavby
Více informací:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1
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