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DOTAČNÍ INFO K 25. 10. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

 
Cíle a priority programu: 
Podpora MSK subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní 
uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, umě-
leckých řemesel a výtvarného umění). 
Účelem programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních akti-
vit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na: 

➢ hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky), 
➢ tanec (festivaly, soutěže, přehlídky) 
➢ divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže) 
➢ výtvarnou tvorbu (výstavy, soutěže, přehlídky, sympozia), 
➢ tradiční lidovou kulturu a řemesla. 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 16. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   3. 12. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-
moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135785/ 
 

 

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 

 
Cíle a priority programu: 

1. Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální 
variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, kte-
ré koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci 
splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce. 

2. Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 15. 9. 2021, v rámci kterých bu-
dou pořízeny:  

a) studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické 
posouzení řešení, 

b) studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekono-
mické posouzení řešení, 

c) studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými 
vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení, 

d) hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních 
a/nebo srážkových vod, nebo 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135785/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-135785/
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e) jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání 
se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu 
územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací kraje. 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce na území Moravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 25. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 12. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--
prip--casti-uzemi--obce-136118/ 
 

 

Drobné vodohospodářské akce 

 
Cíle a priority programu: 
1. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení:  

a. problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, 
b. zásobování obyvatel pitnou vodou, 

za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.   
 
2. Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli 
za současného dodržení kritérií uvedených v článku VI odst. 8 podmínek programu, ukončené 
nejpozději do 15. 9. 2021, a to výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce:  

a. čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sítě může 
být předmětem dotace pouze kanalizace splašková, 

b. vodovodních sítí a vodárenských objektů, 
c. vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a. a b. v tomto odstavci realizované 

současně v jedné lokalitě. 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce s počtem obyvatel do 2000 
➢ obce s počtem obyvatel od 2001 do 5000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod 

nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 25. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 12. 2019 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/drobne-vodohospodarske-akce-136269/ 
 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-136118/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-136118/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/drobne-vodohospodarske-akce-136269/
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

Technická infrastruktura 2020 
 
Cíl podpory: 
Rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodin-
ných domů. 
 
Alokace:  40 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 

➢ Obce 

  
Příjem žádostí od   21. 10. 2019 
Podání žádosti do   21. 1. 2020 

 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2020/Podprogram-Technicka-infrastruktura 

 

Podporované byty 2020 
 
Cíl podpory: 
Vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení 
pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydle-
ní v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní 
stav. 
 
Dotační titul: 
I. Pečovatelský byt  
II. Komunitní dům seniorů  
 
Alokace:  260 000 000 Kč 
 

Oprávnění žadatelé: 
Obec 
Kraj 
Dobrovolný svazek obcí 
Městská část Prahy 
Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem 
Veřejně obchodní společnost 
Společnost s ručením omezeným 
Společnost komanditní 
Akciová společnost 
Evropská společnost 
Družstvo 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Technicka-infrastruktura
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Technicka-infrastruktura
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Spolek 
Obecně prospěšná společnost 
Církev podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 
  
Příjem žádostí od   21. 10. 2019 
Podání žádosti do   21. 1. 2020 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2020/Podprogram-Podporovane-byty 

 

Bytové domy bez bariér 2020 
 
Cíl podpory: 
Zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osob-
ních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně 
technické předpoklady. 
 
Alokace:  165 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 
Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spo-
luvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků 
nevzniklo.  
 

Příjem žádostí od   21. 10. 2019 
Podání žádosti do   21. 1. 2020 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-

2020/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Podporovane-byty
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Podporovane-byty
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier

