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DOTAČNÍ INFO K 11. 10. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Morav-

skoslezském kraji na rok 2020 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
KP 1/20 Podpora komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociál-
ním vyloučením 
 
KP 2/20 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo 
osob ohrožených sociálním vyloučením 
 
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 zá-
kona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociální-
ho 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 11. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   18. 11. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-
nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135045/ 
 

 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleži-

tostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
 
KPVP 1/20 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běž-
ného 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 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135045/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135045/
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KPVP 2/20 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 3/20 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 4/20 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní 
pracovní 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 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč 
 
KPVP 5/20 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 11. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   18. 11. 2019 
 
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-2020-135047/ 
 

 

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

činností v sociálních službách na rok 2020 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2020-135047/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2020-135047/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2020-135047/
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PDČ 1/20 Podpora služeb pro rodiny na rok 2020 
 
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: 70.000 Kč 

 
PDČ 2/20 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve 
vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci 
zdravotně 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.  

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
PDČ 3/20 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampa-
ní 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. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč 
 
PDČ 4/20 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. 
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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 se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč 
 
PDČ 5/20 Podpora využívání inovativních nástrojů v práci s ohroženou rodinou 
 
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 se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 150.000 Kč 
 
PDČ 6/20 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 11. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   18. 11. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky---program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-
politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2020-
135052/ 
 

 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

 
Jednotlivé podporované oblasti: 
1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 
2. Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky---program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2020-135052/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky---program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2020-135052/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky---program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2020-135052/
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3. Podpora volnočasových aktivit 
4. Podpora aktivit v oblasti zdraví 
5. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 
6. Podpora aktivit pro osoby pečujících 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. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jmé-
nem města rovněž městská část či městský obvod. 

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 11. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   18. 11. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135053/ 

 

 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2020 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství veřej-
nosti 
Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve ško-
lách 
Dotační titul č. 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k zemědělství 
Dotační titul č. 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k včelařství 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1:  
➢ obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
➢ dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona o obcích, 
➢ spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, 
➢ ústavy podle občanského zákoníku, 
➢ obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135053/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135053/
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➢ příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol 
a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Dotační titul č. 2: 
➢ školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku 

dle školského zákona a jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizo-
vaných Moravskoslezským krajem. 

 
Dotační titul č. 3: 
➢ obce podle zákona o obcích, 
➢ dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona o obcích, 
➢ spolky nebo pobočné spolky podle občanského zákoníku, 
➢ zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Dotační titul č. 4:  
➢ spolky nebo pobočné spolky podle občanského zákoníku, 
➢ příspěvkové organizace podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jejichž 

zřizovatelem jsou obce, 
➢ školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku 

dle školského zákona a jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizo-
vaných Moravskoslezským krajem. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 10. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 11. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-

prostredi-pro-rok-2020-134002/ 

 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 9/2019  
Výsadba stromů 
 
Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast: 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
Podporované aktivity: 5.4.A Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků 
přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících 
živočichů v sídlech 
 
Alokace:  100 000 000Kč 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-pro-rok-2020-134002/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-pro-rok-2020-134002/
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Oprávnění příjemci podpory:  
➢ všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politic-

kých stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích, v aktuálním znění. 

 
Podání žádosti od   14. 10. 2019 
Podání žádosti do   31. 8. 2020 
 
Cíl Výzvy: 
Zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která 
přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení 
kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o 
ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane do-
stupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 
 

 

 

Tomíčková Petra, 11. 10. 2019 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76

