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DOTAČNÍ INFO K 8. 11. 2019 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací stan-

dard DVB-T2 na období 2019-2020 

 
Cíle a priority programu: 
Prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb 
na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní 
antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T 
na vysílací standard DVB-T2. 
 

Vymezení okruhu příjemců: 
1. Příjemcem dotace mohou být poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové so-
ciální služby uvedené v odst. 2 tohoto článku, kteří mají registraci poskytovatele sociální služby 
anebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, pověření k poskytování služby obec-
ného hospodářského zájmu a některou z níže uvedených právních forem:  

➢ obce 
➢ příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem působící v sociální oblasti, 
➢ spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblas-

ti, 
➢ církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání 

a náboženských společnostech působící v sociální oblasti, 
➢ obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech působící v sociální oblasti. 

2. Příjemce finanční podpory ke dni podání žádosti musí být  

a) poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb 
dle zák. č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v pobytové 
formě:  

➢ domovy pro seniory, 
➢ domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
➢ domovy se zvláštním režimem, 
➢ sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, 
➢ chráněné bydlení, 
➢ týdenní stacionáře, 
➢ azylové domy, 
➢ domy na půl cesty, 
➢ terapeutické komunity, 
➢ zařízení následné péče, 
➢ zařízení pro krizovou pomoc, 
➢ zařízení sociální rehabilitace, 
➢ odlehčovací služby, 
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b) žadatel, který nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným in-
stitucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evrop-
ské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují 
za vypořádané nedoplatky, 

c) žadatel, který nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků 
jeho zaměstnanců. 

Datum zahájení příjmu žádostí 9. 12. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   17. 4. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluzeb-v-
souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2-na-obdobi-2019---2020-137727/ 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Rok 2020 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Dotační tituly podprogramu: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Vymezení příjemců dotace: 
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 

➢ územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), or-
ganizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),  

➢ mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hra-
nice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),  

➢ oblastní organizace destinačního managementu,  

➢ geoparky,  

➢ NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu 

➢ podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 
➢ církve a náboženské společnosti 

 
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

➢ Podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 
 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

➢ územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), or-
ganizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),  

➢ provozovatelé certifikovaných TIC 

➢ geoparky,  

➢ NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu 

➢ organizace destinačního managementu,  

➢ mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační 
společností) 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2-na-obdobi-2019---2020-137727/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2-na-obdobi-2019---2020-137727/
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➢ církve a náboženské společnosti 
 
Příjem žádostí od   5. 11. 2019 
Podání žádosti do   5. 2. 2020 
 
Více informací: 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-
regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk 

 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obec-
ních úřadů 
  
Dotační tituly: 
Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 

➢ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov 
➢ odstraňování bariér uvnitř budov 
➢ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách 
➢ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů 

 
Dotační titul č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 

➢ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov 
➢ odstraňování bariér uvnitř budov 
➢ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách 
➢ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů 

 
Vymezení příjemců dotace: 
Obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národ-
ního rozvojového programu mobility pro všechny. 
 
Alokace výzvy:  5 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   5. 11. 2019 
Podání žádosti do   3. 2. 2020 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-
budovach-pro-rok/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko 

 

Euroklíč 2020 
  
Věcné zaměření výzvy: 

Zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technic-

kých kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a sou-

časně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.  

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko
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Vymezení příjemců dotace: 
Nevládní neziskové organizace v ČR. 
 
Alokace výzvy:  5 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   5. 11. 2019 
Podání žádosti do   3. 2. 2020 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-

budovach-pro-rok/EUROKLIC-2020 

 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok/EUROKLIC-2020
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok/EUROKLIC-2020

