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DOTAČNÍ INFO K 22. 2. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 

 
Cíle a priority programu: 
Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji 
obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.) 
 

V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové investiční dotace obcím, svazkům obcí 
a právnickým osobám zřízeným a založeným obcemi a svazky obcí na vypracování projektové do-
kumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí 
a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolu-
práce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních 
dotačních titulů. 
 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ Obce - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutár-

ních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace, 
➢ Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
➢ Právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených 

a založených statutárními městy). Současnými společníky/akcionáři těchto právnických 
osob založených obcemi a svazky obcí mohou být pouze obce (mimo statutárních měst) 
a svazky obcí. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
4. 3. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   15. 3. 2019 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-

2019-125953/ 

 

 

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019 

 
Cíle a priority programu: 
Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, 
prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasič-
stva a zachování historické požární techniky.  

 
Vymezení okruhu žadatelů: 
Oprávněnými žadateli jsou pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní 
sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS - 
Ústřední hasičská škola Jánské Koupele. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2019-125953/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2019-125953/
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Výše dotace: 
Min. výše dotace na projekt  10 000 Kč 
Max. výše dotace na projekt  80 000 Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
18. 3. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   5. 4. 2019 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-

v-roce-2019-126145 
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https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2019-126145

