DOTAČNÍ INFO K 7. 12. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační tituly:
Podpora obnovy místních komunikací
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy), která je zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový
dokument.
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Oprávněný žadatel:
 obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp.
se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Podpora dostupnosti služeb
Oprávněný žadatel:
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 obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 1.1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
 dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb.,
obecní zřízení. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený
strategický rozvojový dokument.
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Oprávněný žadatel:
 obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
 dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích, a to pouze
v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního
území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Alokace výzvy: 910 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

21. 11. 2018
28. 2. 2019

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
Dotační tituly:
Podpora obnovy místních komunikací
Oprávněný žadatel:
 obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy). Obec
musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Oprávněný žadatel:
 obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy), která je
zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Alokace výzvy: 350 000 000 Kč
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Příjem žádostí od
Podání žádosti do

21. 11. 2018
28. 2. 2019

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli

Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli
Dotační titul:
Podpora obnovy místních komunikací
Oprávněný žadatel:
 obec, která má více než 10 000 obyvatel (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy), není statutárním městem a zároveň není oprávněným žadatelem obec, která je zahrnuta v řešení ITI a
IPRU. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Alokace výzvy: 190 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

21. 11. 2018
28. 2. 2019

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu2019/Podprogram-Podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvatel

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
Dotační tituly:
Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov
 odstraňování bariér uvnitř budov
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů
Dotační titul č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov
 odstraňování bariér uvnitř budov
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů
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Vymezení příjemců dotace:
Obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Alokace výzvy: 10 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

20. 11. 2018
28. 2. 2019

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-vbudovach-pro-(1)/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

Euroklíč 2019
Věcné zaměření výzvy:
Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.
Vymezení příjemců dotace:
Nevládní neziskové organizace v ČR.
Alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

20. 11. 2018
28. 2. 2019

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-vbudovach-pro-(1)/EUROKLIC-2019

Výzva č. 1
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Dotační tituly:
DT 1 Revitalizace a výstavba
DT 2 Revitalizace a rekonstrukce
DT 3 Revitalizace
Věcné zaměření výzvy:
Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a
zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít
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v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití
bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Vymezení příjemců dotace:
Obce Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

28. 11. 2018
31. 5. 2019

Více informací:
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizaceuzemi/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Dotační tituly:
DT1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého
a Karlovarského kraje
DT2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů
uvedených v dotačním titulu 1
Věcné zaměření výzvy:
Podpora demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně
využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.
Vymezení příjemců dotace:
 Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné
definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR1.
 Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 Účastníkem programu může být obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
 Účastníkem programu může být kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici,
která leží na území definovaném v bodě 3.2
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

28. 11. 2018
28. 2. 2019

Více informací:
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https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizaceuzemi/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach

Moravskoslezský kraj
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Jednotlivé dotační tituly:
Dotační titul 1 – Podpora agroturistiky
Dotační titul 2 – Podpora vodácké turistiky
Dotační titul 3 – Podpora kempování
Cíle a priority programu:
Dotační titul 1 – Podpora agroturistiky
Podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté
s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova.
Dotační titul 2 – Podpora vodácké turistiky
Podpora organizací, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky v MSK, organizují
vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost.
Dotační titul 3 – Podpora kempování
Podpora rozvoje infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků Moravskoslezského kraje, již tento druh pobytu v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje stále častěji
preferují.
Vymezení okruhu příjemců:
Dotační titul 1 – Podpora agroturistiky
Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod.
Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tedy cestovní kanceláře
a agentury.
Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky,
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby
Dotační titul 2 – Podpora vodácké turistiky
Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK
po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost.
Právní forma: spolky
Dotační titul 3 – Podpora kempování
Příjemcem podpory jsou subjekty provozující kempy a rekreační areály umožňující stání karavanům, obytným automobilům, apod.
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Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obec, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti
(s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 1. 2019
15. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskemkraji-v-roce-2019-124506/

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA, včetně rozvoje
a modernizace potřebné infrastruktury a služeb. Součástí programu je podpora letních akcí
pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných kdykoli v období od května do konce září.
Dotační program napomáhá k naplnění cílů stanovených v základních strategických dokumentech
pro rozvoj cestovního ruchu na regionální i celostátní úrovni - Koncepce státní politiky CR 2014 2020 (MMR), Marketingová koncepce CR 2013 - 2020 (CzT) a Strategie řízení CR v MSK. Prioritou
na všech úrovních je tvorba unikátních, autentických a konkurenceschopných produktů cestovního
ruchu, vycházející z identity destinace. Jedním z těchto produktů je právě TECHNOTRASA, unikátní
stezka technických památek, které připomínají silnou industriální minulosti regionu Severní Morava a Slezsko.

Vymezení okruhu příjemců:
1. Příjemcem podpory jsou subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky
na území Moravskoslezského kraje
2. Příjemcem dotace mohou být fyzické osoby, které jsou podnikateli, a právnické osoby,
včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Příjemcem
dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní
společnosti
3. Základní kritéria, která musí objekty pro udělení dotace splňovat:
objekt je zařazen do projektu TECHNOTRASA; a současně splňuje tyto podmínky:
 služba je návštěvníkům dostupná o víkendu a minimálně ve čtyřech pracovních dnech
během hlavní turistické sezóny (červen - září);
 objekt má vlastní webové stránky se základními kontaktními informacemi a popisem
nabídky, a to i v anglické a polské jazykové mutaci¹;
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 v objektu je zajištěn základní návštěvnický servis a možnost prohlídky v anglickém
a polském jazyce, a to některou z následujících forem - průvodce, audioprůvodce, průvodcovský text nebo popisky exponátů v příslušné jazykové mutaci
 objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (WC, stojany na kola, prostor
pro parkování);

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 1. 2019
15. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-technickych-atraktivit-vmoravskoslezskem-kraji-v-roce-2019-kod-rrc-03-2019-124657/

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Cíle a priority programu:
Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji jako
hlavní informační místa pro turisty v těchto aktivitách:
1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat
moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu),
2. rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic
pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola,
3. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje,
4. zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry.

Vymezení okruhu příjemců:
 certifikovaná turistická informační centra na území Moravskoslezského kraje
 právní forma: právnické osoby, fyzické osoby
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 1. 2019
15. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-vmoravskoslezskem-kraji-v-roce-2019-rrc-02-2019-124698/
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji
na rok 2019
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Jednotlivé dotační tituly:
KSS 1/19 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 1 000 000Kč
KSS 2/19 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000Kč
KSS 3/19 Podpora systematického vzdělávání a rozvoj týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních
službách
Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč
KSS 4/19 Pořízení vozidla
Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil: 300 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro)
nebo hybridním pohonem: 400 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na šesti či vícemístný dodávkový automobil: 500 000Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na šesti či vícemístní dodávkový automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600 000Kč
Vymezení okruhu příjemců:
 v rámci dotačních titulů KSS 1/19, KSS 2/19 a KSS 3/19 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují sociální službu, jíž se týká projekt a která je zařazena do krajské základní
nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, přičemž žadatel bude mít
nejpozději k 15. 4. 2019 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné
služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb
obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU
ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
 v rámci dotačního titulu KSS 4/19 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedení v písm. a) tohoto článku, kteří poskytují sociální službu dle § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54,
§ 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 60a, § 62, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69 nebo § 70 zákona
o sociálních službách, jimž v roce 2017 a 2018 nebyla na tuto službu Moravskoslezským
krajem poskytnuta dotace na pořízení vozidla.
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

7. 1. 2019
18. 1. 2019
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Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzebposkytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-124739/
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019
Jednotlivé dotační tituly:
Dotační titul 1 – investiční a neinvestiční dotace pro obce do 3 000 obyvatel
 stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské
zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti
 rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství
 opravy
1. vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a
dopravní infrastruktury venkova
2. místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství
Dotační titul 2 – neinvestiční dotace pro mikroregiony se sídlem na území Moravskoslezského
kraje
Projekty zaměřené na činnosti manažerů / poradců venkovských mikroregionů, kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující
možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu.

Vymezení okruhu příjemců:
V rámci dotačního titulu 1
 žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3000 na území
Moravskoslezského kraje
V rámci dotačního titulu 2
 žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

1. 1. 2019
9. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkovamoravskoslezskeho-kraje-2019-124623/
Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2019
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Účel a priority dotačního programu
Podpora projektů zaměřených na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů,
jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou
nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.
Vymezení okruhu příjemců:
 církevní právnické osoby
 spolky
 ústavy
 obecně prospěšné společnosti
 příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem se obec
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

1. 1. 2019
10. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok2019-124822/
Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019
Účel a priority dotačního programu
Podpora projektů organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život
v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených
na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.
Vymezení okruhu příjemců:
 církevní právnické osoby
 spolky
 ústavy
 obecně prospěšné společnosti
Minimální výše dotace na jeden projekt:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

20 000Kč
80 000Kč

1. 1. 2019
10. 1. 2019

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvina-rok-2019-124846/
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