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DOTAČNÍ INFO K 19. 10. 2018 

 

Operační program Zaměstnanost 

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva) 

Výzva č. 03_18_088 
 
PO:  2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní 
účast a zlepšení zaměstnatelnosti 
SC: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve spo-
lečnosti a na trhu práce 
 
Alokace:  200 000 000 Kč 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
a) Nestátní neziskové organizace 

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských spo-
lečnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 
sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 

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

- ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

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

b) Sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
c) 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 
d) Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy) působící v sociální oblasti 
e) Organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy) působící v sociální oblasti 
f) Dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
g) Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

  
 

Příjem žádostí od   2. 10. 2018 
Podání žádosti do   8. 1. 2019 
 
Míra podpory: 
Pro NNO: EU 85%, státní rozpočet 15%, žadatel 0% 
Pro podnikající subjekty: EU 85%, státní rozpočet 0%, žadatel 15% 
Pro územně samosprávné celky a jejich zřizované organizace: EU 85%, státní rozpočet 10%, žadatel 
5% 
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Popis podporovaných aktivit: 
 

 Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob  
 Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a 

pečujících osob  
 Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta  
 Podporu neformální péče a sdílené péče  
 Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi  
 Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích  
 Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti  
 Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity za-

měřené na předcházení ekonomické nestability osob  
 
Více informací: 
https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

 

Jednotlivé podporované oblasti: 
Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 
Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti 
Podpora volnočasových aktivit 
Podpora aktivit v oblasti zdraví 
Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 
Podpora aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé 
 

Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spol-
ky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona 
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 
organizace obcí a obce. 

Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti 
v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit 
např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprá-
vy). Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny 
na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje. Pro-
voz dobrovolnických center nebude podporován. 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2018 
 

https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz
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Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-pzs-122666/ 

 

 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleži-

tostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 

 

Jednotlivé podporované oblasti: 
 
KPVP 1/19 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného 
společenského prostředí 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV 

zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000 Kč 
 
KPVP 2/19 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 
KPVP 3/19 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby, společnosti 
s ručením omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, výrobní 
družstva invalidů. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
KPVP 4/19 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pra-
covní uplatnění osobám se zdravotním postižením 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby, společnosti 
s ručením omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, družstva 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-pzs-122666/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-pzs-122666/
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Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč  
 
KPVP 5/19 Podpora specializované dopravy 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby 

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2018 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-

moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-

postizenim-na-rok-2019-122669/ 

 

 

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně 

vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019 

 

Jednotlivé podporované oblasti: 
KP 1/19 Podpora komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK 
KP 2/19 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

 
 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV 

zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence 
sociálního vyloučení ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, 
referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2018 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2019-122669/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2019-122669/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2019-122669/
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https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-

nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-

2019-122743/ 

 

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících 

činností v sociálních službách na rok 2019 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
PDČ 1/19 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2019 
 
Oprávnění příjemci: 
 Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné 
právnické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast 
dotačního titulu. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč 
 
PDČ 2/19 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vzta-
hové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdra-
votně postiženým 
 
Oprávnění příjemci: 

 Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

 Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně 
prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti 
zaměřené na oblast dotačního titulu. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
PDČ 3/19 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní 
Dejme dětem rodinu 
 
Oprávnění příjemci: 
 Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné práv-
nické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního ti-
tulu. 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2019-122743/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2019-122743/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2019-122743/


6 

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 
PDČ 4/19 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) - aktivit 
směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí 
k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti 
 
Oprávnění příjemci: 

 Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

 Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně 
prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti 
zaměřené na oblast dotačního titulu. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč  
 
PDČ 5/19 Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolu-
pracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče), procházející rodi-
čovským sporem (není podmínkou, aby se jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. 
o sociálně-právní ochraně dětí) 
 
Oprávnění příjemci: 

 Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

 Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně 
prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti 
zaměřené na oblast dotačního titulu. 

 Obce. 
 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 
PDČ 6/19 Podpora realizace rodinných konferencí 
 
Oprávnění příjemci: 

 Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 
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 Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně 
prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti 
zaměřené na oblast dotačního titulu. 

 Obce. 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 
PDČ 7/19 Podpora dobrovolnictví v sociálních službách 
 
Oprávnění příjemci: 

 Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2018 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--

socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2019-122771/ 

 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
NAPK 1/19 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí 
pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 
NAPK 2/19 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 
NAPK 3/19 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních 
a osvětových aktivit 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

 
 Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí, obce, evidova-

né právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, 
 

které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminali-
ty ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2019-122771/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2019-122771/
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vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Tato podmínka se netýká příspěvkových 
organizací obcí a obcí. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2018 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-

oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/ 

 

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní 
uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, umě-
leckých řemesel a výtvarného umění) 

Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění 
ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na  

 hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky) 
 tanec (festivaly, soutěže, přehlídky) 
 divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže) 
 výtvarnou tvorbu (výstavy, soutěže, přehlídky, sympozia) 
 tradiční lidovou kulturu a řemesla 

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

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   29. 11. 2018 
 
 

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

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-122607/ 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2019 

 

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 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-122607/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-122607/
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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. 
 
Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2019 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 (příjemci dotace musí 
projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací provádě-
ných v dílně restaurátora). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 12. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   3. 1. 2019 
 
 

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

chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-122783/ 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 7/2018 
 
PO 2: Ovzduší 
Podoblast 2.1 Emise ze stacionárních zdrojů 
Podporované aktivity 2.1B Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke 
snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu 
 
Alokace:  30 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 
O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat níže uvedené subjekty, které jsou vlastníky, 
nájemci nebo provozovateli technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší (vlastnictví budovy, 
ve které je technologie umístěna, nerozhoduje, podmínkou je řádné zajištění udržitelnosti): 
 obchodní společnosti a družstva 
 fyzické osoby podnikající 
 obce 
 kraje 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-122783/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-122783/


10 

 

 dobrovolné svazky obcí 
 státní podniky 
 veřejné výzkumné instituce 
 výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  15. 10. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí   28. 2. 2019 nebo po vyčerpání alokace 
 
 

Cíl Výzvy: 
Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy či jsou regulovány 
Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť) přijatým v rámci Úmluvy o dálko-
vém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a snižování emisí pachových látek ze stacio-
nárních zdrojů, a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtě-
žování obyvatelstva zápachem. 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=61 

Ministerstvo zemědělství 

Výzva k podání žádostí na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019 
 

Harmonogram výběrového řízení 
Vyhlášení:  19. 10. 2018 
Ukončení přijímání žádostí:  22. 11. 2018 ve 13:00 hod 
Vyhodnocení výběrového řízení: do 18. 1. 2019 
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 18. 1. 2019 
 
Účastníci výběrového řízení:  
Nestátní neziskové organizace  
 
Oblasti podpory 
Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační 
politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství. 
 
Více informací: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-

organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu.html 

 

MŠMT 

Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních 

škol v roce 2019 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=61
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu.html
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Okruh oprávněných žadatelů: 

 nestátní neziskové organizace - spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová 
zařízení registrovaných církví a náboženských společností, jejichž předmětem činnosti je 
podpora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného 
času všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy a veřejné výzkumné instituce ze 
státního rozpočtu na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a 
neformálním vzdělávání, jehož obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně 
vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a  technické obory.  

 Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti.  
 Žadatel o dotaci musí být přímo organizátor vzdělávací aktivity. 
 V případě NNO s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci prostřednictvím ústředí 

NNO (pobočné spolky nemohou podávat projekty samostatně). Příjemce dotace musí být 
realizátor projektu.  

 

Datum ukončení příjmu žádostí   9. 11. 2018  
 

Účelové určení dotace: 

Dotace je učena na financování zájmového a neformálního vzdělávání souvisejícího se vzděláváním 

žáků ve věku 11 -20 let. 

 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-

podporu?lang=1&ref=m&source=email 

 

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) 

 

Účel dotace: 

Finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, 
která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa posky-
tování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v 
rámci České republiky. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturo-
vána dopravcem.  
 

Způsob předávání podkladů pro žádost všemi základními školami: 

 Podání žádosti o dotaci předchází předání podkladů pro žádost základními školami.  

 Základní škola předá podklady pro žádost o přidělení finančních prostředků ministerstvu 
(Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2), a to prostřednictvím webové aplika-
ce na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.  

 Podklady pro žádost v písemné podobě základní škola neposílá.  
 

Oprávněný žadatel o dotaci: 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou kraje a hl. město Praha pro základní školy zřizované obcemi, 
dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli, kterým dotaci poskytne příslušný kraj 
nebo hl. město Praha. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své žádosti, a to 

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-podporu?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-podporu?lang=1&ref=m&source=email
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podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů (rozpočtová pravidla). Ministerstvo poskytne krajům součinnost při přípravě žádos-
tí.  
 
Dalšími oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo nábožen-
skými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 
školy.  Ministerstvo poskytne těmto žadatelům součinnost při přípravě žádostí. Těmto žadatelům 
bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem.  
 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-

vyuky-plavani-v-3 

 

Výzva Můj Klub 2019 

 

Věcné zaměření Výzvy 

Výzva je zaměřena na podporu:  
 sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let,  
 zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ), dle registrova-

ných stanov, se zaměřením na děti a mládež ve věku do 23 let,  
 zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které 

jsou ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou 

smluvní stranou je státní subjekt, obec nebo jiný sportovní spolek) 

 

Oprávněný žadatel: 

 sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu 

 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 10. 2018  
 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v-3
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

