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DOTAČNÍ INFO K 10. 5. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 

 

Jednotlivé dotační tituly: 

PSDP 1/19 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb podpořených v rámci dotačního 
programu "Podpora služeb sociální prevence" 
 
Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace: 1 300 000 Kč 

Oprávnění příjemci: 
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
příspěvkové organizace zřizované obcemi a obce, které poskytují sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

PSDP 2/19 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence 

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

Oprávnění příjemci: 
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, 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 3/19 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: 
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 
a příspěvkové organizace zřizované státem. 

PSDP 4/19 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb 
 
Minimální výše dotace: 20 000 Kč 
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Maximální výše dotace: 
- s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské 
základní síti sociálních služeb x 33 000 Kč 

- s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské základní síti sociálních 
služeb x 22 000 Kč 

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

 
Oprávnění příjemci:  
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů. 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
4. 6. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   12. 6. 2019 
 
 

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-2019-128550/ 
 

 

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Mo-

ravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 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 
2019 (Priorita 1) 

➢ Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích 
v zahraničí v roce 2019 (Priorita 2) 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2019 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 2019 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích 

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-2019-128550/
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-2019-128550/
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-2019-128550/
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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  

 
10. 6. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   14. 6. 2019  
 
 

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-2019--128397/ 

 

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 mohou 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.  

Uzávěrka pro příjem žádostí – 1. 7. 2019 

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 mohou 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, 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2019--128397/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2019--128397/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2019--128397/
http://www.nadaceof.cz/grantove-programy/pamatky-a-zdravi
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zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svoji finanční spo-

luúčast minimálně 50%).  

Uzávěrka pro příjem žádostí – 1. 7. 2019 

Výše grantu max. 50 000Kč 

Více informací: 

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

 

 

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

