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Moravskoslezský kraj 

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 
 
Cíle a priority programu: 

Podpora projektů umožňujících účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území 
Moravskoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace 
suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 
2015 je rovna nebo vyšší než 50 µg.m-3 na 50 % nebo více než na 50 % území příslušné obce, 
na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné poby-
ty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, nacházejících se v oblasti, kde 
36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu 
kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m-3  nebo do-
sáhla úrovně 50 µg.m-3 na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení uvedených oblastí 
pro obce na území MSK je uvedeno v příloze č. 4, přehled o znečištění ovzduší pro obce na území 
celé České republiky je uveden na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústa-
vu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/15petileti/png/index_CZ.html. 

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně 
základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
a) obec, nebo svazek obcí v případě, že obec, nebo členská obec svazku obcí je zřizovatelem zá-
kladní školy nebo více základních škol 

b) základní škola jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí nebo Mo-
ravskoslezským krajem zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů. V případech, 
kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti navštěvující školu v obci 
splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů. 

Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost 
s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo 
městskou část. K dalším podaným žádostem nebude přihlíženo. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
15. 10. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 10. 2019 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-
zakladnich-skol-121136/ 
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Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 
 
Cíle a priority programu: 

Podpora projektů umožňujících účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Morav-
skoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace su-
spendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 je 
rovna nebo vyšší než 50 µg.m-3 na 50 % nebo více než na 50 % území příslušné obce, 
na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné poby-
ty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, nacházejících se v oblasti, kde 
36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu 
kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m-3  nebo do-
sáhla úrovně 50 µg.m-3 na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení uvedených oblastí 
pro obce na území MSK je uvedeno v příloze č. 4, přehled o znečištění ovzduší pro obce na území 
celé České republiky je uveden na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústa-
vu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/15petileti/png/index_CZ.html. 

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u dětí předškol-
ního věku, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Ø obec, 
Ø svazek obcí, 
Ø předškolní zařízení jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí 

nebo Moravskoslezským krajem zapsané do školského rejstříku dle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů. V případech, 
kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti z obcí splňujících kritéria 
pro lokalizaci žadatelů. 

Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost 
s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo 
městskou část. K dalším podaným žádostem nebude přihlíženo. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
15. 10. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 10. 2019 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-ozdravne-pobyty-pro-deti-predskolniho-
veku-121131/ 
 
 

OPŽP 

Výzva č. 102 
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PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  250 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

Ø kraje,  
Ø obce,  
Ø dobrovolné svazky obcí,  
Ø organizační složky státu,  
Ø státní podniky,  
Ø 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,  

Ø městské části hl. města Prahy,  
Ø příspěvkové organizace,  
Ø vysoké školy,  
Ø nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ús-

tavy, spolky),  
 
Podání žádosti od   1. 10. 2018 
Podání žádosti do   20. 12. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/102-vyzva 
 
Výzva č. 105 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  50 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

Ø příspěvkové organizace,  
Ø státní podniky 

 
Podání žádosti od   1. 10. 2018 
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Podání žádosti do   20. 12. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

Aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 
systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/105-vyzva 
 
Výzva č. 101 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace:  100 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

Ø kraje,  
Ø obce,  
Ø dobrovolné svazky obcí,  
Ø organizační složky státu,  
Ø státní podniky,  
Ø státní organizace 
Ø 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,  

Ø městské části hl. města Prahy,  
Ø příspěvkové organizace,  
Ø vysoké školy a školská zařízení 
Ø nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ús-

tavy, spolky),  
Ø církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 
Podání žádosti od   1. 10. 2018 
Podání žádosti do   20. 12. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost 
obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/101-vyzva 


