
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 28. 8. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, 
které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní a které jsou poskytovány 
na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Podpořeny bu-
dou registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39 – § 51, § 
54 - § 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zaříze-
ních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým byla vypla-
cena dotace v rámci řádného kola dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb 
pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je záro-
veň pro rok 2021 požadována dotace z tohoto programu. 
 

Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow (peněžní tok) za účelem zajištění plynulého 
a průběžného financování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb 
se statusem základní v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Pro-
gramu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Žádat o NFV je oprávněn poskytovatel sociální služby, který:  

1. je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních služ-
bách), 

2. poskytuje Oprávněnou sociální službu zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji se statusem základní a s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, 

3. splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, 
evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 10. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-
vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2021-pnfv-149020/ 
 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 3/2020  

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2021-pnfv-149020/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2021-pnfv-149020/
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Projektová příprava – VH projekty 
 
Prioritní oblast: 1. Voda 
Podoblasti podpory: 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod – pouze v souběhu s 1.6.B 
1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody – samostatně i v souběhu 
s 1.3 
Podporované aktivity:  
1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené 
v rámci OPŽP 2021–2027 - pouze v souběhu s 1.6B 
1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí 
čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, 
které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 - pouze v souběhu s 1.6B 
1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) 
a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody 
– projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021– 
2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D 

 
Alokace:  250 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory:  

 

➢ obce/města 
➢ dobrovolné svazky obcí,  
➢ obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávní-

mi subjekty,  
➢ zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty.  
 
Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů 
nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
v aktuálním znění.  
Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené 
lokalitě dle podmínek Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového do-
kumentu OPŽP 2014–2020. 
 
Podání žádosti od   1. 9. 2020 
Podání žádosti do   29. 1. 2021 
 
Cíl Výzvy: 
Cílem je příprava projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které budou následně podány 
v rámci OPŽP 2021–2027. 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83 
 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83

