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DOTAČNÍ INFO K 15. 6. 2018 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 

                                                                                                                                                                                                                  

Jednotlivé dotační tituly: 

1. Dotační titul 1: StartUp voucher 
 

Cílem tohoto dotačního titulu je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje 
prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti resp. osob, které začaly 
podnikat (start-up), bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. 
 

Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ): 

 která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
 která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním 

podnikem, 
 která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 3 

roky, 
 u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má reali-

zovat projekt, nejdéle 3 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží). 
 
Maximální výše dotace  - 500 000Kč 
Minimální výše dotace není stanovena 
 
2. Dotační titul 2: TechArt 
 
Cílem tohoto dotačního titulu je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného desig-
nu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního od-
větví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního prů-
myslu apod.). 
 

Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ): 

 má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
 je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podni-

kem, 
 vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na zá-

kladě povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt, anebo konstrukční řešení 
projektu. 

 
Maximální výše dotace  -  200 000Kč 
Minimální výše dotace není stanovena 
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3. Dotační titul 3: InnoBooster 
Cílem tohoto dotačního titulu je podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji 
nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu (domácí trh, zahraniční trh nebo otevření 
nového trhu) pomocí vytvoření nového pracovního místa. 
 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ): 

 má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
 je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podni-

kem. 
 
Maximální výše dotace  - 500 000Kč 
Minimální výše dotace není stanovena 
 

Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 7. 2018 do 27. 7. 2018 včetně. 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2018-

116629/ 

 

OPŽP 

Výzva č. 109 
 
PO 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu 
SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
Alokace:  150 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
 státní podniky 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy, školy a školská zařízení 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2018-116629/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2018-116629/


  

3 

 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 
ústavy, spolky)  

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 podnikatelské subjekty 
 obchodní společnosti a družstva 
 fyzické osoby podnikající 

 

Podání žádosti od   15. 6. 2018 
Podání žádosti do   15. 11. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 Aktivita 4.4.1 – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/109-vyzva 
 

 

Výzva č. 108 
 
PO 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu 
SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace:  400 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
 státní podniky 
 státní organizace 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy, školy a školská zařízení 
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky)  
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 podnikatelské subjekty 
 obchodní společnosti a družstva 
 fyzické osoby podnikající 

 

Podání žádosti od   15. 6. 2018 

http://www.opzp.cz/vyzvy/109-vyzva
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Podání žádosti do   15. 11. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 Aktivita 4.3.1 – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

 Aktivita 4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 
 Aktivita 4.3.3 – Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 
 Aktivita 4.3.4 – Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve 

vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 
 Aktivita 4.3.5 – Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cíle-

ných na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu 
klimatu 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/108-vyzva 
 

 

Výzva č. 107 
 
PO 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu 
SC: 4.2 – Posílit biodiverzitu 
 
Alokace:  80 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
 státní podniky 
 státní organizace 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy, školy a školská zařízení 
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky)  
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 podnikatelské subjekty 
 obchodní společnosti a družstva 
 fyzické osoby podnikající 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/108-vyzva
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Podání žádosti od   15. 6. 2018 
Podání žádosti do   15. 11. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich bi-
otopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů  

 Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 
 Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledová-

ní, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 
 Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými 

druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporo-
vaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) 

 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/107-vyzva 
 

 

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/107-vyzva

