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DOTAČNÍ INFO K 30. 8. 2019 

 

Ministerstvo zemědělství 

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A  

 

Termíny podání žádostí na příslušné pracoviště SZIF: 

- do 31. 8. 2019 pro předměty dotace 2.A.a, 2.A.e.2.i, 2.A.e.2.j, 2.A.e.2.k pro plnění účelu do-

tace v dotačním období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 

- do 30. 9. 2019 pro předměty dotace 2.A.e.2.e, 2.A.e.2.g, 2.A.e.2.h, 2.A.e.3 (Podpora osobě 

oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny ple-

menných býků) pro plnění účelu dotace v dotačním období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 

- do 31. 12. 2019 pro všechny ostatní předměty dotace pro plnění účelu dotace v dotačním 

období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

 

Více informací: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-
ministerstva-zemedelstvi-kpodavani-1.html 
 

 

Seminář Podpora projektů nestátních neziskových organizací 

 

Datum konání: 18. 9. 2019  

Čas konání:  10.00 

Místo konání:   Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 400 

 

Tématické zaměření akce: Realizace projektů podpořených v roce 2019 a jejich vyúčtování; 

podmínky dotačního řízení pro NNO v roce 2020 

 

Více informací: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-

organizacim/podpora-projektu-nestatnich-neziskovych.html 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Mo-

ravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpora 
účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-kpodavani-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-kpodavani-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/podpora-projektu-nestatnich-neziskovych.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/podpora-projektu-nestatnich-neziskovych.html


2 

 

 
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 
 

➢ Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 
2020 (Priorita 1) 

➢ Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích 
v zahraničí v roce 2020 (Priorita 2) 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2020 na území 
Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí. 
 
V prioritě 2 je dotační program určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělový-
chovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva 
reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2020 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích 
v daném sportu v České republice (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, 
který má celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním 
odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí). 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  9. 12. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   13. 12. 2019  
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-

moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-nmezinarodni-

urovni-v-roce-2020--132143/ 

 

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 

 
Účel a priority programu: 
Podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezen-
tují Moravskoslezský kraj v roce 2020 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice 
nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), jak v rámci výchovy a přípravy mlá-
deže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých. 
 
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 

1. Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport 
ve vrcholových sportovních klubech (Priorita 1) 

2. Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2) 

Vymezení okruhu příjemců: 
Vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost 
na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj 
v roce 2020 v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší 
soutěž družstev s mezinárodní účastí). V rámci dotačního programu budou podpořeny pouze spor-
ty, jejichž nejvyšší soutěž družstev dospělých je tvořena minimálně 3 koly a je organizována národ-

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-nmezinarodni-urovni-v-roce-2020--132143/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-nmezinarodni-urovni-v-roce-2020--132143/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-nmezinarodni-urovni-v-roce-2020--132143/
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ním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je jediným zástupcem meziná-
rodní autority v daném sportovním odvětví. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  2. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   9. 1. 2020 

 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-

pro-rok-2020--132133/ 

 

 

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019-2021 

 
Cíle a priority programu: 

Poskytnutí prostředků na podporu natáčení audiovizuálních děl v MSK, kdy příchozí produkce 
v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. 
To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci 
domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty musí mít pro-
pagační a marketingový potenciál, jehož region může ke své propagaci využít. Realizace takových 
projektů bude podporovat značku MSK jako moderního kulturního film-friendly regionu.  

Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či 
seriály, nebo epizody seriálů určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, pře-
vzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům 
televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního 
programu).  

Vymezení okruhu příjemců: 
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která: 

1. je výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla ve smyslu § 2 zákona č. 496/2012 
Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo 

2. zajišťuje výrobu AVD na území České republiky jako tzv. servisní produkce 
Příjemce podpory, který je výrobcem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České 
republiky. 
Příjemce podpory, který je koproducentem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území 
České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit příslušnou koprodukční 
smlouvu. 
Příjemce dotace, který je tzv. servisní produkcí, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na úze-
mí České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit čestné prohlášení výrobce 
AVD o pověření servisní produkce. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  1. 10. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 10. 2019 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2020--132133/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2020--132133/
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https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-nataceni-audiovizualnich-del-v-

moravskoslezskem-kraji-2019---2021-132069/ 

 

 

MŠMT 

Seminář pro žadatele k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

 

Seminář je určen pro zástupce oprávněných žadatelů výzvy. Cílem semináře je seznámit účastníky 

s věcnou částí výzvy, pravidly finančního řízení a procesu hodnocení. Z kapacitních důvodů je mož-

ná účast nejvýše 2 zástupců za jednu organizaci. 

 

Datum konání: 11. 9. 2019, 09:30 – 16:00 

Místo konání:  Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací 

   místnost (2. patro) 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-

neformalniho-vzdelavani.htm 

 

 

Seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

 

Seminář je určen pro příjemce výzvy 02_18_071. Cílem semináře je seznámit účastníky s věcnou 

částí výzvy, pravidly věcného a finančního řízení a monitorovacím systémem IS KP 14+. Seminář je 

určen výhradně pro zástupce příjemců této výzvy, popř. jejich partnerů, kteří předložili svou žádost 

v rámci 1. průběžné uzávěrky. Z kapacitních důvodů je možná účast nejvýše 3 zástupců za jeden 

projekt. 

 

Datum konání: 3. 10. 2019, 09:30 – 16:00 

Místo konání:  Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací 

   místnost (2. patro) 

 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-

neformalniho-vzdelavani.htm 

 

 

Seminář pro příjemce pro výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL 

 

Seminář je určen pro příjemce z výzvy č. 02_16_039. Cílem semináře je seznámit účastníky 

s věcnou částí výzvy, s pravidly věcného a finančního řízení, s pravidly pro veřejné zakázky a s mo-

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-nataceni-audiovizualnich-del-v-moravskoslezskem-kraji-2019---2021-132069/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-nataceni-audiovizualnich-del-v-moravskoslezskem-kraji-2019---2021-132069/
https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm
https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm
https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm
https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm
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nitorovacím systémem. Z kapacitních důvodů je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednu organi-

zaci. 

 

Datum konání: 24. 9. 2019, 09:30 – 16:00 

Místo konání:  Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací 

   místnost (2. patro) 

 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-prijemce-pro-vyzvu-c-02-16-039-inkluzivni-

vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii.htm 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-prijemce-pro-vyzvu-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-prijemce-pro-vyzvu-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii.htm

