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DOTAČNÍ INFO K 12. 4. 2019 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 

 

Cíle a priority programu: 
Podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního 
studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů 
vzdělání s výučním listem - kategorie „H“ a studenty denního studia všech ročníků bakalářského 
studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětile-
tého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, 
resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI podmínek Programu. 
 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle 
§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 5. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   28. 6. 2019 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-
2019-127702/ 
 

 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul 1: StarUp voucher 
Cílem tohoto dotačního titulu je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje pro-
střednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti resp. osob, které začaly pod-
nikat (start-up), bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. 
 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):  

➢ která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
➢ která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podni-

kem 
➢ která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky, 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2019-127702/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2019-127702/
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➢ u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat 
projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží). 

Minimální výše dotace:   50 000 Kč 
Maximální výše dotace: 500 000 Kč 
 
Dotační titul 2: TechArt voucher 
Cílem tohoto dotačního titulu je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu 
produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví 
(např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu 
apod.) 
 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), jež:  

➢ má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
➢ je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem 
➢ vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na základě 

povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt, anebo konstrukční řešení projektu. 

Maximální výše dotace: 200 000 Kč 
 
Dotační titul3: InnoBooster 
Cílem tohoto dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Morav-
skoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit inovační potenciál malých 
a středních podniků, jež povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích. 
Oprávněný příjemce: 
Právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), jež:  

➢ má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 
➢ je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem 

Maximální výše dotace: 500 000 Kč 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
13. 5. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   17. 5. 2019 
 
 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2019-
127709/ 
 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2019-127709/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2019-127709/
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva 

 

Dotační tituly: 
 
Otevřený dotační titul – je určen pro FO, které budou předkládat novou žádost o poskytnutí dota-
ce na výměnu zdroje teple. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí: 13. 5. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020 
 
Uzavřený dotační titul – je určen pro FO, které předložily žádost o poskytnutí dotace v rámci do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 
2017 a jejichž žádosti byly zařazeny do zásobníku projektů z důvodu vyčerpání finančních pro-
středků. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí: 13. 5. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 6. 2019 
 
Cíle a priority programu: 
Prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva 
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytá-
pění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 
 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Příjemci dotace (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastní-
ky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v rodinných domech nacházejících se 
na území Moravskoslezského kraje. 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vedy-a-
vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2019-128007/ 
 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 2/2019 
 
Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast: 5.1 Implementace systémových nástrojů 
Podporované aktivity:  
5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 
 
Alokace:  5 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  
➢ Obce 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2019-128007/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2019-128007/
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➢ Městské části 
➢ Dobrovolné svazky obcí 

 
Podání žádosti od   18. 4. 2019 
Podání žádosti do   30. 9. 2019 
 
Cíl Výzvy: 
➢ Podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života 

obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení 
měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. 

 

Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=68 
 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=68

