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DOTAČNÍ INFO K 18. 5. 2018 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 

                                                                                                                                                                                                                  

Jednotlivé dotační tituly: 

PSDP 1/18 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb podpořených v rámci dotačního 
programu "Podpora služeb sociální prevence" 
 
Minimální výše dotace: 40 000 Kč 
Maximální výše dotace: 1 200 000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
církevní právnické osoby, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěv-
kové organizace zřizované obcemi a obce, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

PSDP 2/18 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence 

Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace: 600 000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
církevní právnické osoby, spolky, pobočné 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. 

PSDP 3/18 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské optimální síti sociálních služeb s nad-
regionální a celostátní působností 
 

Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace: 300 000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
církevní právnické osoby, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové 
organizace zřizované státem. 

PSDP 4/18 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb 
 
Minimální výše dotace: 20 000 Kč 
Maximální výše dotace: 
- s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské 
základní síti sociálních služeb x 30 000 Kč 
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- s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské základní síti sociálních 
služeb x 20 000 Kč 

- s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskyto-
vání sociálních služeb 

 
Oprávnění příjemci:  
církevní právnické osoby, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální 
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 5. 2018 do 4. 6. 2018 včetně. 

Více informací: 

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

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

rok-2018-113406/ 

 

Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 

                                                                                                                                                                                                                 

Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační program je určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a 
sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých reprezentují Mo-
ravskoslezský kraj v roce 2018 ve 2. nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice 
nebo mají ve svých řadách reprezentanty ČR v kategorii dospělých. V rámci dotačního programu 
budou podpořeny pouze sporty, jejichž druhá nejvyšší soutěž družstev dospělých je tvořena mini-
málně 3 koly a je organizována národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působ-
nost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví. 
 
Dotační program je určen také pro sportovní kluby (právnické osoby), jejichž družstva dospělých 
reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v ČR, 
která je tvořena minimálně třemi koly a je organizována národním sportovním svazem, který má 
celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví, 
a nejsou příjemci dotace z dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2018. 
 

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 včetně. 

 

Účel programu: 
Podpora projektů zaměřených na rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot. 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vykonnostniho-sportu-a-reprezentace-cr-v-

moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2018-113607/ 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2018-113406/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2018-113406/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2018-113406/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vykonnostniho-sportu-a-reprezentace-cr-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2018-113607/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vykonnostniho-sportu-a-reprezentace-cr-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2018-113607/
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Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Mo-

ravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva 

 

Účel a priority dotačního programu: 
 

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území 
Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních sou-
těžích. 
 
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 
 
 Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 

2018 (Priorita 1) 
 Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích 

v zahraničí v roce 2018 (Priorita 2) 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2018 na území 
Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí. 
 
V prioritě 2 je dotační program určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělový-
chovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva 
reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích 
v daném sportu v České republice (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, 
který má celorepublikovou působnost a je jediným zástupcem mezinárodní autority v daném spor-
tovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
18. 6. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   22. 6. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-

moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-

urovni-v-roce-2018-113588/ 

 

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního pro-

gramu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 

313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018 

Termín pro podání žádostí o dotaci a žádosti o dofinancování: 18. 6. 2018 – 2. 7. 2018 

1. Žádost o dofinancování - pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku 

II dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb, tj. v řádném kole, a nebyla mu 

poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Požadavek na dofinancování nesmí spolu 

s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace dle článku IX, odst. 5 Podmínek. Požadavek 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-113588/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-113588/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-113588/
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na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři "Žádost 

o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu". 

Podepsanou žádost (obsahující čestné prohlášení) lze podat prostřednictvím provozovatele poš-

tovních služeb, datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezské-

ho kraje. 

2. Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb 

po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci - poskytovatel služby či kapacity nově zařazené 

do Krajské základní sítě sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace 

"OKslužby - poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu. 

3. Žádost o dotaci může podat poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku II 

Programu, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské základní síti sociálních služeb. 

Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Pro stanovení 

dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu. 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-

prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-114985/ 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 2/2018 
 
Prioritní oblast: 1. Voda 
Podoblast: 1.6 Zdroje vody 
Podporované aktivity: 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 
 
Alokace:  600 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 Obce 
 Dobrovolné svazky obcí 
 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 
 Obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávní-

mi subjekty 
 

Podání žádosti od   4. 5. 2018 
Podání žádosti do   18. 12. 2020 
 
Cíl Výzvy: 

 zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-114985/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-a-zpusobu-docerpani-financnich-prostredku-v-ramci-podminek-dotacniho-programu-114985/
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 vyhledávání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající 
kvalitě 

https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy/?id=55 

 

Nadace Občanského fóra 

Památky a zdraví 

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, 

díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytová-

na. 

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 

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. 2018 

Více informací: 

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. 2018 

Výše grantu max. 50 000Kč 

Více informací: 

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

https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy/?id=55
http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi
http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky

