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DOTAČNÍ INFO K 19. 12. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul 1: StartUp voucher 
Alokace: 4 000 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
- podnikající fyzická osoba 

Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace: 500 000 Kč 
 
Dotační titul 2: Voucher pro začínající firmy 
Alokace: 2 000 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
- podnikající fyzická osoba 

 
Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace: 150 000 Kč 
 
Dotační titul 3: TechArt voucher 
Alokace: 3 000 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
- podnikající fyzická osoba 

 
Maximální výše dotace: 450 000 Kč 
 
Dotační titul 4: InnoBooster voucher 
Alokace: 4 000 000 Kč 
Oprávněný příjemce:  

- právnická osoba 
- podnikající fyzická osoba 

 
Maximální výše dotace: 500 000 Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2020-

139650/ 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2020-139650/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2020-139650/


2 

 

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 

 

Dotační tituly: 
Dotační titul 1: Investiční a neinvestiční dotace pro obce do 3000 obyvatel 
Dotační titul 2: Neinvestiční dotace pro mikroregiony se sídlem na území Moravskoslezského kraje 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
1. V rámci dotačního titulu 1, písmeno a. - c. 

➢ Žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3.000 na území Mo-
ravskoslezského kraje. 

➢ Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody. 
 
2. V rámci dotačního titulu 2 

➢ Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu 
Moravskoslezského kraje  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 12. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 1. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-

kraje-2020-139805/ 

 

 
Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživot-

ního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 

 

Dotační tituly: 
ŠMS/M/1 – Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech 
dětí a mládeže 
 
Minimální výše poskytnuté dotace:  20 000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Střediska volného času zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (střediska volného času, 
domy dětí a mládeže) bez ohledu na zřizovatele 

 
ŠMS/M/2 – Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 
 
Minimální výše poskytnuté dotace:  20 000 Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 35 000 Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2020-139805/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2020-139805/
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➢ Právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením 
(musí být uvedeno ve stanovách). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 1. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-technickych-a-prirodovednych-aktivit-v-oblasti-

volneho-casu-deti-a-mladeze-a-celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-139842/ 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-technickych-a-prirodovednych-aktivit-v-oblasti-volneho-casu-deti-a-mladeze-a-celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-139842/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-technickych-a-prirodovednych-aktivit-v-oblasti-volneho-casu-deti-a-mladeze-a-celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-139842/

