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DOTAČNÍ INFO K 18. 10. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského 

kraje na rok 2020 

 

Cíle a priority: 
Podpora činností zaměřených na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které 
realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících 
na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů 
zaměřených na:  

➢ Umělecké aktivity s národnostní tématikou  
• festivaly a přehlídky regionálního významu 
• významné koncerty a představení 

➢ Kulturně – vzdělávací a výchovné aktivity  
• multikulturní a integrační výchovně – vzdělávací aktivity 
• odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou 
• podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu 

ve vztahu k národnostním menšinám 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národ-

nostních menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat 
např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či 
samosprávy). Povinnost prokázat skutečnosti dle předchozí věty se nevztahuje na obce. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 12. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 11. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-
mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2020-ppa-nm-2020-134923/ 
 

 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2020 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí  

➢ podpora údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově 
chráněné nemovitosti 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2020-ppa-nm-2020-134923/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2020-ppa-nm-2020-134923/
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2 .Restaurování kulturních památek 

➢ podpora restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvar-
ného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách 
zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské 
účely 

 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ vlastníci kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se 
na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Mo-
ravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restauráto-
ra). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo pa-
mátkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České re-
publiky. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 2. 12. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 1. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-
chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135591/ 
 

 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
NAPK 1/20 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí 
pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000 Kč 

 
NAPK 2/20 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000 Kč 
 
NAPK 3/20 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvě-
tových aktivit 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000 Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

➢ Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí, obce, evidova-
né právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135591/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135591/
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které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminali-
ty ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Tato podmínka se netýká příspěvkových 
organizací obcí a obcí. 

 
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-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-
prevence-kriminality-na-rok-2020-135049/ 
 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2020-135049/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2020-135049/

