DOTAČNÍ INFO K 7. 9. 2018

Ministerstvo zemědělství
II. Výzva Ministerstva zemědělství
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Oprávnění žadatelé:
- obce
- svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně
stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy
svazku, ručí za závazky svazku
- vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
(pouze v rámci oblasti podpory uvedené pod písm. a)
Oblasti podpory
 opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu
propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích
minimálně pro 50 obyvatel
 výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a
čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
 výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné
vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být
v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)
 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou
s výstavbou ČOV podle předchozího bodu
 dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující,
kapacitní a vyhovující ČOV
 odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) tohoto článku nebo za
předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV
 projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů plánovaného
rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

20. 9. 2018
15. 1. 2019
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Více informací:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
III. Výzva Ministerstva zemědělství
129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“
Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obcí
Oprávnění žadatelé:
 Obce
 Svazky obcí
Předmět podpory:
a) rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem
posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a
navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro
obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
b) výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence
a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že
rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

17. 9. 2018
15. 1. 2019

Více informací:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobnevodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

Seminář – Podpora projektů nestátních neziskových organizací
Datum: 19. 9. 2018, 10:00 hod
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 400
Tematické zaměření akce: Realizace projektů podpořených v roce 2018 a jejich vyúčtování; podmínky dotačního řízení pro NNO v roce 2019
Účast na semináři potvrdit nejpozději do 12. 9. 2018.
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Více informací:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovymorganizacim/seminar-podpora-projektu-nestatnich-1.html

IROP
Výzva č. 86
Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Územní realizace:
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy
Plánovaná alokace:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 456 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 80 470 588 Kč
Oprávnění žadatelé:
 školy a školská zařízení
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 kraje
 organizace zřizované nebo zakládané kraji
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 nestátní neziskové organizace
 církve
 církevní organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu
Míra podpory:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85%
Státní rozpočet: 15%
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském
rejstříku
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85%
Státní rozpočet: 5%
Kraje, obce, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace
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Evropský fond pro regionální rozvoj: 85%
Státní rozpočet: 5%
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti
není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85%
Státní rozpočet: 10%
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85%
Státní rozpočet: 0%
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

27. 9. 2018
27. 9. 2019

Podporované aktivity:
Mezi podporované aktivity výzvy patří:
 stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských
sítí)
 rekonstrukce a stavení úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení
 nákup nemovitosti
 nákup vybavení
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury:
-

škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-

školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně
pedagogických center (podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu.
Více informací:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
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Moravskoslezský kraj
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019
Cíle a priority dotačního programu:
Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené
v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon. Podpořeny budou registrované sociální služby odborné sociální poradenství,
osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra
denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a služby sociální prevence, které byly podpořeny v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň
pro rok 2019 požadována dotace z tohoto programu.
Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow (peněžní tok) za účelem zajištění plynulého
a průběžného financování krajské základní sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního
roku, do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, který tvoří podstatnou část
peněžních prostředků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v krajské základní síti.

Vymezení okruhu příjemců:
Žádat o NVF je oprávněn poskytovatel sociální služby, který:
a) je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách)
b) poskytuje sociální službu odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba,
podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře,
chráněné bydlení nebo službu sociální prevence zařazenou do Krajské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
c) poskytuje sociální službu odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba,
podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení nebo službu sociální prevence, která byla podpořena v rámci dotačního Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejíž provoz je zároveň pro rok 2019 požadována dotace z tohoto programu
d) splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav,
evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

1. 10. 2018
8. 10. 2018

Více informací:
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https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnichvypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2019-121082/

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018
Jednotlivé dotační tituly:
Dotační titul 1: Dokumentace cyklistické infrastruktury
Dotační titul 2: Cyklistická infrastruktura
Cíle a priority dotačního programu:
Podpora rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a
podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.
Cíl dotačního titulu č. 1
V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové
dokumentace. Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění, scelení
a propojení sítě cyklistických tras na území Moravskoslezského kraje.
Cíl dotačního titulu č. 2
Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na opravu nebo úpravu stávajícího značení cyklistických tras, pořízení doprovodné
infrastruktury, která navazuje na stávající cyklostezku a bude sloužit jejím uživatelům (např. svislé
a vodorovné dopravní značení, odpočívky, stojany na kola, mapové stojany, dobíjecí stanice
pro elektrokola, servisní místa pro kola apod.) a dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek.
Vymezení okruhu příjemců:
 obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
 právnické osoby zřízené a založené obcemi (mimo statutárních měst) a svazky obcí

Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

2. 10. 2018
8. 10. 2018

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-vmoravskoslezskem-kraji-pro-rok-2018-121318/

Nadace partnerství
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Zelené oázy 2018
Cíl výzvy:
Podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti,
které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke zmírnění projevů
změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektů.
Příjem žádostí: 30. 8. 2018 – 31. 10. 2018
Oprávnění žadatelé:
 obce a svazky obcí
 spolky,
 ústavy
 obecně prospěšné společnosti
 církevní právnické osoby
 příspěvkové organizace
 společenství vlastníků jednotek
 družstva
 školské právnické osoby
Výše grantu:
minimální výše grantu – 25 000Kč
maximální výše grantu – 140 000 Kč
Na co lze žádat:
 zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo
 zakoupení potřebného materiálu
 doprava sazenic a materiálu na místo realizace
 zakoupení/zapůjčení nářadí
 odborné poradenství
 tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací
 propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
 mzdové náklady
 zakoupení mobiliáře
 ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů
Více informací:
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy-2017
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