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DOTAČNÍ INFO K 21. 2. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

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

2020/2021 

 
Cíle a priority programu: 
V rámci programu budou podporovány:  

➢ Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chová-
ní včetně programů na podporu bezpečného klimatu.  

➢ Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické pri-
mární prevence rizikových projevů chování.  

➢ 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: 
Dotační program je určen pro právnické osoby:  

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

  
Datum zahájení příjmu žádostí  30. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   3. 4. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-

chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2020-2021-144419/ 

 

 

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 

 
Dotační tituly: 

➢ Dotační titul 1: Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase 
➢ Dotační titul 2: Prázdninová činnost pro děti a mládež 

Vymezení okruhu příjemců: 
Žadateli mohou být pouze neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) s 
pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volného 
času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže mu-
sí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu). 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2020-2021-144419/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2020-2021-144419/
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Datum zahájení příjmu žádostí  30. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   3. 4. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-volnocasovych-aktivit-pro-mladez-v-roce-2020-

144454/ 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
Technologie – XI. výzva 
 
Žadatel: 

➢ malé podniky 

 

Podporované aktivity: 
Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 
(včetně) do 31. 12. 2018 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vyba-
vení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení. Podporována 
bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle 
CZ-NACE. 
 
Příjem žádostí od   9. 3. 2020 
Podání žádosti do   25. 5. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/technologie---xi--vyzva--252899/ 
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