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DOTAČNÍ INFO K 6. 12. 2019 

Moravskoslezský kraj 

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020 

Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul č. 1 – Podpora agroturistiky 
Dotační titul č. 2 – Podpora vodácké turistiky 
Dotační titul č. 3 – Podpora kempování 
Dotační titul č. 4 – Podpora lázeňství 
 
Cíle a priority programu: 
Dotační titul č. 1 – Podpora agroturistiky 
Podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu a služeb v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikla ucelená síť 
agroturistických služeb. 
 
Dotační titul č. 2 – Podpora vodácké turistiky 
Podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů 

a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. 

 

Dotační titul č. 3 – Podpora kempování 

Podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, díky kterým dojde 

k rozvoji zejména infrastruktury kempů dostupné všem jeho návštěvníkům. 

 

Dotační titul č. 4 – Podpora lázeňství 
Podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, které pomohou zvýšit 

návštěvnost Moravskoslezského kraje. 

 

Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1 – Podpora agroturistiky 
Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod. 
Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tedy cestovní kanceláře 
a agentury. 
Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, 
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. 
 
Dotační titul č. 2 – Podpora vodácké turistiky 
Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK 
po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost. 
Právní forma: spolky. 
 
Dotační titul č. 3 – Podpora kempování 

Příjemcem podpory jsou vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňující stání 
karavanům, obytným automobilům, apod. a vlastníci pozemků vhodných k vytvoření stellplatzů. 
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Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní 
společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické oso-
by. 
 
Dotační titul č. 4 – Podpora lázeňství 
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči 
v Moravskoslezském kraji:  

• Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik  
• AquaKlim, s.r.o.  
• Lázně Darkov, a.s.  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2020 

Datum ukončení příjmu žádostí   9. 1. 2020 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-

roce-2020-140171/ 

 

 

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020 

Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestov-
ního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu „TECHNOTRASA, surová krása“, včetně 
rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je 
podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných v období od května 
do konce září. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemci podpory mohou být subjekty, které: 

a. provozují technické atraktivity, technické památky nebo využívají potenciál území Morav-
skoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, které představují návštěvníkům 
i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje (např. komentované 
prohlídky/jízdy, interaktivní expozice apod),  

b. jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo právnickými osobami (včetně příspěvkových or-
ganizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj) a   

c. mají k termínu podání žádosti o dotaci uzavřenu Smlouvu o partnerství s krajskou desti-
nační společností Moravian – Silesian Tourism s.r.o. (www.mstourism.cz), jejímž účelem je 
spolupráce při realizaci celoregionálního produktu cestovního ruchu „Technotrasa – suro-
vá krása“ v roce 2020. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2020 

Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2020 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-140171/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-140171/
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Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-139572/ 

 

 

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020 

 

Cíle a priority programu: 
Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji jako 
jedna z hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách: 

1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat 
moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu), 

2. rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic 
pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, 

3. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplex-
ních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, 

4. zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ certifikovaná turistická informační centra na území Moravskoslezského kraje 

➢ právní forma: právnické osoby, podnikající fyzické osoby 

 

Datum zahájení příjmu žádostí  2. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2020 
  
Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-turistickych-informacnich-center-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-139560/ 

 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 

na rok 2020 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
KSS 1/20 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů 
Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 1 000 000Kč 
 
KSS 2/20 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000Kč 
 
KSS 3/20 Vybudování místnosti pro zemřelé 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000Kč 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-139572/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-139572/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-139560/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2020-139560/
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Maximální výše poskytnuté dotace: 500 000Kč 
 
KSS 4/20 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla 
Minimální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 100 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení osobního automobilu: 300 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení osobního automobilu s alternativním pohonem 
(CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového automobilu: 
500 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového automobilu 
s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600 000Kč 
 

Minimální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 41 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 150 000Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

a. v rámci dotačních titulů KSS 1/20 a KSS 2/20 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní 
podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká a která 
je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2019 a zařazena do krajské 
základní nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, přičemž žadatel 
bude mít nejpozději k 15. 4. 2020 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku 
veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu slu-
žeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU 
ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
 

b. v rámci dotačního titulu KSS 3/20 a KSS 4/20 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní 
podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká:  

➢ která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2019 a je zařa-
zena do krajské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, 

➢ na kterou žadatel bude mít nejpozději k 15. 4. 2020 uzavřenu s Moravskoslezským 
krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží posky-
tovateli jiné pověření, 

➢ která je poskytována dle § 47, § 48, § 49 nebo § 50 zákona o sociálních službách – 
podmínka platí jen pro dotační titul KSS 3/20, 

➢ která je poskytována dle § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, 
§ 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 60a, § 62, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, 
§ 69 nebo § 70 zákona o sociálních službách – podmínka platí jen pro dotační titul 
KSS 4/20. 

Datum zahájení příjmu žádostí  6. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   17. 1. 2020 
Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-

poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/ 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/

