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DOTAČNÍ INFO K 25. 9. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapi-

toly 313 – MPSV státního rozpočtu 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena 
v SPRSS MSK. Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské sítě 
sociálních služeb se statusem „základní“ a jsou ze strany kraje pověřeny k výkonu služby 
v obecném hospodářském zájmu prostřednictvím Smlouvy o závazku. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru posky-
tovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 26. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   11. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-
rok-2021-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-151116/ 
 

 

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Morav-

skoslezském kraji na rok 2021 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
KP 1/21 Podpora komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním 
vyloučením 
KP 2/21 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

➢ Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zá-
kona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociální-
ho vyloučení ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi 
odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 11. 2020 
 
Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2021-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-151116/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2021-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-151116/
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https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-
nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151207/ 
 

 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
NAPK 1/21 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí 
pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 
NAPK 2/21 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 
NAPK 3/21 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informač-
ních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

• Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí, obce, evidova-
né právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, 

které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminali-
ty ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Tato podmínka se netýká příspěvkových 
organizací obcí a obcí. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-

prevence-kriminality-na-rok-2021-151133/ 

 

 

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021 

 
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 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky" 

1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku 
apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tedy cestovní 
kanceláře a agentury. 

2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spol-
ky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151207/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151207/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2021-151133/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2021-151133/
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Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky" 
1. 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 veřej-
nost. 

2. Právní forma: spolky. 
 

Dotační titul č. 3: "Podpora kempování" 
1. Příjemcem podpory jsou vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňu-

jící stání karavanům, obytným automobilům, apod. a vlastníci pozemků vhodných 
k vytvoření stellplatzů 

2. 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, církev-
ní právnické osoby. 

Pro účely dotačního programu se vytvořením stellplatzu rozumí pořízení výlevky chemických WC, 
elektrické přípojky, vodovodní přípojky, případně technologie pro automatizovaný výběr poplatků 
za jejich užití a související terénní úpravy, umožňující stání a související servis obytných automobilů 
a karavanů. 
 
 
Dotační titul č. 4: "Podpora lázeňství" 

1. Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči 
v Moravskoslezském kraji:  

➢ Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216) 
➢ AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562) 
➢ Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935) 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 26. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-cestovniho-ruchu-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151132/ 

 

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul 1 - investiční a neinvestiční dotace pro obce do 3.000 obyvatel 
Dotační titul 2 - neinvestiční dotace pro svazky obcí se sídlem na území Moravskoslezského kraje 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul 1 – žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 3 000 na území Mo-
ravskoslezského kraje 
Dotační titul 2 – žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním 
obvodu Moravskoslezského kraje 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 26. 10. 2020 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151132/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151132/
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Datum ukončení příjmu žádostí   30. 12. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-

kraje-2021-151285/ 

 

 

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021 

 

Cíle a priority programu: 
Cílem dotačního programu je podpora subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům uni-
kátní technické dědictví Moravskoslezského kraje. 
  
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:  

➢ 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),  

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

➢ mají k termínu podání žádosti o dotaci uzavřenu Smlouvu o partnerství s krajskou destinač-
ní společností Moravian-Silesian Tourism s.r.o. (www.mstourism.cz), jejímž účelem je spo-
lupráce při realizaci celoregionálního produktu cestovního ruchu „Technotrasa – surová 
krása“ v roce 2021. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 26. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   20. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151103/ 

 

 

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul 1 – Dokumentace cyklistické infrastruktury 
Dotační titul 2 – Cyklistická infrastruktura 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151285/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2021-151285/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151103/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151103/
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Vymezení okruhu příjemců: 
Žadatelem a příjemcem dotace mohou být: 
 

➢ 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 nebo založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) nebo 

svazky obcí. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 1. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 5. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-

moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-151160/ 

 

 

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

 

Jednotlivé podporované oblasti: 
Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 
Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti 
Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví 
Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 
Podpora aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spol-
ky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona 
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 
organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jmé-
nem města rovněž městská část či městský obvod. 
Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti 
v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit 
např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprá-
vy). Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny 
na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje. Pro-
voz dobrovolnických center nebude podporován. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151262/ 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-151160/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-151160/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151262/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151262/

