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DOTAČNÍ INFO K 8. 3. 2019 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 

2019/2020 

 

Cíle a priority dotačního programu: 

a. Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů 
chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu 

b. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické 
primární prevence rizikových projevů chování 

c. Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů 
v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního 
studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné 

oblasti 

Vymezení okruhu příjemců: 

➢ školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, 

➢ neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární 
prevence směřovaná k dětem a mládeži. 

Minimální a maximální výše dotace: 
Pro školy a školská zařízení: 
Minimální výše poskytnuté dotace:  20 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace:   80 000Kč 
 
Pro neziskové organizace: 
Minimální výše poskytnuté dotace:  50 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace:   150 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 4. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   5. 4. 2019 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-
chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/ 
 

 

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/
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Jednotlivé dotační tituly: 

1. Dotační titul č. 1 - Dokumentace cyklistické infrastruktury 
2. Dotační titul č. 2 - Cyklistická infrastruktura 

 

Cíle a priority dotačního programu: 

Cíl dotačního titulu č. 1: V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace 
na pořízení projektové dokumentace. Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující 
ke zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických tras na území Moravskoslezského kraje. 

Cíl dotačního titulu č. 2: Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění 
úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, nein-
vestiční, popř. kombinované dotace na opravu nebo úpravu stávajícího značení cyklistických tras, 
pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklostezkutrasu a bude sloužit 
jejím uživatelům (např. svislé a vodorovné dopravní značení, odpočívky, stojany na kola, mapové 
stojany, dobíjecí stanice pro elektrokola, servisní místa pro kola apod.), a dále na opravu či rekon-
strukci stávajících cyklostezek a, cyklistických tras a cyklookruhů. Podpořena bude rovněž výstavba 
nových úseků. 

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 neboa založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) neboa 

svazky obcí. 

Minimální a maximální výše dotace: 
U dotačního titulu 1: 
Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace:  300 000 Kč 
 
U dotačního titulu 2: 
Minimální výše dotace: 50 000 Kč 
Maximální výše dotace:  1 500 000 Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 4. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   31. 11. 2020 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-
moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-126427/ 
 

 

Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-126427/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-126427/
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Jednotlivé dotační tituly: 

1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase 
2. Významné akce ve volném čase pro děti a mládež  
3. Prázdninová činnost pro děti a mládež  
4. Informační centra pro mládež 

Cíle a priority dotačního programu: 
 
Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase 

➢ je určeno k vytvoření a udržení podmínek pro pravidelnou činnost organizací zabývajících 
se volným časem dětí a mládeže a tím přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a 
mládeže ve věku od 6  do 26 let. 

 
Významné akce ve volném čase pro děti a mládež 

➢ určeno na podporu jednorázových aktivit na území Moravskoslezského kraje s regionálním, 
krajským, celostátním nebo mezinárodním charakterem pro děti a mládež ve věku od 6  
do 26 let. Není určeno na jednorázové akce sportovního charakteru. 

 
Prázdninová činnost pro děti a mládež 

➢ určeno na pořádání pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje ve vě-
ku do 18 let (s výjimkou znevýhodněných dětí se zdravotním postižením, pokud jsou držite-
lé průkazu ZTP, pak do 26 let), konaných v termínech prázdnin vyhlašovaných Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjez-
du a odjezdu. Do tohoto období spadá rovněž tábor, který začíná víkendem bezprostředně 
předcházejícím vyhlášeným prázdninám, případně končí víkendem navazujícím 
na vyhlášené prázdniny. Rozhodujícím dnem pro posouzení splnění podmínky věku je den 
příjezdu na tábor. Smyslem dotace je snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly tábory fi-
nančně dostupné pro co nejširší cílovou skupinu, 

➢ není určeno na příměstské tábory a  na sportovní soustředění před konáním soutěže, 
➢ tábor musí být vyvrcholením celoroční činnosti organizace, 
➢ hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení 

hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s dětmi 
a mládeží pro NNO na léta 2017-2020) http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-
podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6 a http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-
vzdelavani-a-odbornapriprava-1. 

Informační centra pro mládež 
➢ určeno na rozvoj informačních sítí pro mládež prostřednictvím certifikovaných informač-

ních center pro mládež, která pomohou zajistit rovný přístup k informacím dětem a mládeži 
ve věku 13 - 30 let a podpoří rozvoj kompetencí této věkové skupiny pro práci 
s informacemi 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
U dotačního titulu 1 - 3 mohou být žadateli pouze neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí) s pravidelnou celoroční činností, jejichž předmě-
tem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast 
volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu). Žada-
tel musí splňovat podmínky, že:  

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6
http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-vzdelavani-a-odbornapriprava-1
http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-vzdelavani-a-odbornapriprava-1
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1. pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty 
pro podávání žádostí o dotaci a 

2. vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí 
o dotaci. 

U dotačního titulu 4 mohou být žadateli subjekty provozující informační centra pro mládež 
se sídlem v Moravskoslezském kraji, která mají pro rok 2019 platnou certifikaci Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy dle Metodiky certifikace Informačních center pro mládež. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 4. 2019 

Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2019  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-volnocasovych-aktivit-a-
informacnich-center-pro-mladez-na-krajske-urovni-v-roce-2019-sms-msmt-126335/ 
 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-volnocasovych-aktivit-a-informacnich-center-pro-mladez-na-krajske-urovni-v-roce-2019-sms-msmt-126335/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-volnocasovych-aktivit-a-informacnich-center-pro-mladez-na-krajske-urovni-v-roce-2019-sms-msmt-126335/

