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DOTAČNÍ INFO K 14. 2. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 

 
Účel a priority dotačního programu: 
Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, 
prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasič-
stva a zachování historické požární techniky.  
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dob-
rovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské 
Koupele. 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  13. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   27. 3. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-

v-roce-2020-144342/ 

 

 

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Účelové neinvestiční dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět do-
tace (neboli též projekt) provedený v roce 2020, kterým může být:  

➢ obnova včelích úlů, 
➢ pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřo-

vání včelstev proti Varroa destructor nebo 
➢ podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Okruh možných příjemců dotací (žadatelů) se liší podle jednotlivých předmětů dotace: 

➢ O dotaci na obnovu včelích úlů může žádat pouze stávající včelař. Za stávajícího včelaře je 
pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má na území Moravskoslez-
ského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace věku 
18 let a má na území Moravskoslezského kraje umístěno včelstvo, 

➢ O dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení 
na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor a dotaci na podporu vzdělávání, vý-
chovy, osvěty a poradenství může žádat pouze včelařský spolek, který má sídlo na území 
Moravskoslezského kraje. Spolkem se pro účely tohoto programu rozumí i pobočný spolek. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2020-144342/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2020-144342/


2 

 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  16. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   9. 4. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-144384/ 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-144384/

