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DOTAČNÍ INFO K 13. 12. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2020 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul č. 1 - účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému 
nakládání s komunálními odpady 
 
Dotační titul č. 2 - účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích 
stanic k nakládání především s komunálními odpady; kombinace investičního a neinvestičního cha-
rakteru dotace se nepřipouští  
 
Vymezení okruhu příjemců: 

a) obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území se projekt zpracovává, 
b) dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území se projekt 

zpracovává, 
c) a pouze v rámci dotačního titulu č. 2 také obchodní korporace, ve které mají subjekty pod-

le písmen a) nebo b) tohoto odstavce programu samy či společně 100% podíl. 

Výše dotace činí minimálně 20.000 Kč. Výše dotace činí u dotačního titulu č. 1 maximálně 
200.000 Kč a u dotačního titulu č. 2 maximálně 300.000 Kč. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  3. 2. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   28. 2. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-

2020-139888/ 

 
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 

 

Dotační tituly: 

Název dotačního titulu/předmětu dotace   Technická 

jednotka 

Sazba za 

jednotku 

Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří km 70 000 Kč 

Úklid klestu m3 30 Kč 

 

Cíle a priority programu: 
Zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména pak ochrana 

lesních porostů. 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-2020-139888/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-2020-139888/
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Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se ve smyslu 

§ 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. 
 

Datum zahájení příjmu žádostí  3. 2. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 4. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-hospodareni-v-lesich-v-

moravskoslezskem-kraji-140348/ 

 
Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2020 

 

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 je obec 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-

2020-139465/ 

 

Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020 

 

Účel a priority dotačního programu 
Podpora projektů organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdra-
votně 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 podpo-
ry zdraví. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ církevní právnické osoby 
➢ spolky 
➢ ústavy 
➢ obecně prospěšné společnosti 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-hospodareni-v-lesich-v-moravskoslezskem-kraji-140348/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-hospodareni-v-lesich-v-moravskoslezskem-kraji-140348/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-2020-139465/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-2020-139465/
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Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000Kč 
Maximální výše dotace na jeden projekt: 80 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-

na-rok-2020-139453/ 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 

 
Jednotlivé podporované aktivity: 

➢ zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mo-
bility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí 
a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověře-
ného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, případně z jiného komunitního 
plánování (např. aktivita či akce participativního rozpočtu apod.) 

➢ příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související 
s místní Agendou 21, např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí 

➢ pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví 
a souvisejících tématech; pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech ko-
munitního plánování, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování municipality, 
nebo na řešení ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji 

➢ vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, po-
radenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů ve-
doucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod. 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
➢ Příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce (vyjma škol a škol-
ských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění poz-
dějších předpisů) 

 
Podmínky poskytnutí dotace pro žadatele jsou: 

1. jeho registrace v databázi MA21 minimálně na úrovni Zájemce nebo vyšší, 

2. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2017 ne-
bo je v databázi MA21 uveden déle než tři kalendářní roky, doloží k žádosti rovněž:  

a) splnění všech ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2019 uvedených 
v Databázi MA21 pro kategorii D 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2020-139453/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2020-139453/
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b) seznam aktivit uskutečněných v rámci realizace MA21 v roce 2019, 

3. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2019 ne-
bo je v databázi MA21 uveden déle než jeden kalendářní rok, ale méně než tři kalendářní roky, 
doloží k žádosti rovněž:  

a) splnění vybraných ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2019 uvedených 
v Databázi MA21 pro kategorii D:  

➢ ukazatel č. 1.1 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2019 - Usta-
novení zodpovědného politika pro MA21; důkaz - výpis usnesení orgánu ob-
ce/města, 

➢ ukazatel č. 1.2 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2019 - Usta-
novení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem / obcí / ob-
cemi); důkaz - výpis usnesení orgánu obce/města, 

➢ ukazatel č. 1.3 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2019 - Exis-
tence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán); důkaz - seznam 
členů skupiny a subjektů, které členové zastupují, 

b) seznam aktivit uskutečněných v rámci realizace MA21 v roce 2019. 

Datum zahájení příjmu žádostí        6. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-

udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-pro-rok-2020-140556/ 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 
 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Oprávněný žadatel: 

➢ obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy), na jejímž 
katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 
strategický rozvojový dokument 

Podporovány budou projekty: 

➢ na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slou-
ží pro hodiny tělesné výchovy, 

➢ na obnovu školních tělocvičen 
 

Alokace výzvy:  50 000 000 Kč 
 

Příjem žádostí od   4. 12. 2019 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-pro-rok-2020-140556/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-pro-rok-2020-140556/
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Podání žádosti do   17. 2. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-

2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-

obyvateli?fbclid=IwAR2Q7NJzV1sghq3v5W9htDxJHkF49UOLCdRu9beQkRo0a_IewNJHDPji7YI 

IROP 

Výzva č. 92 
Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání doved-
ností 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 uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj) 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 265 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 46 764 706 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: 
➢ školy v oblasti základního vzdělávání 
➢ 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 

 
 
 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  20. 12. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   13. 3. 2020 
 

Podporované aktivity: 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol pro základní vzdělávání podle zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských 
zařízení k datu vyhlášení výzvy, ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, prá-
ce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 
 
Mezi podporované aktivity výzvy patří: 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli?fbclid=IwAR2Q7NJzV1sghq3v5W9htDxJHkF49UOLCdRu9beQkRo0a_IewNJHDPji7YI
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli?fbclid=IwAR2Q7NJzV1sghq3v5W9htDxJHkF49UOLCdRu9beQkRo0a_IewNJHDPji7YI
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli?fbclid=IwAR2Q7NJzV1sghq3v5W9htDxJHkF49UOLCdRu9beQkRo0a_IewNJHDPji7YI
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➢ stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací in-
frastruktury škol (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí) 

➢ rekonstrukce a stavení úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol 
➢ nákup nemovitosti pro potřeby nových učeben 
➢ pořízení vybavení 
➢ zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání platným k datu regis-
trace žádosti o podporu. 
Více informací: 

https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-92-Infrastruktura-ZS-pro-uhelne-regiony 

 

https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-92-Infrastruktura-ZS-pro-uhelne-regiony

