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DOTAČNÍ INFO K 2. 10. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících 

činností v sociálních službách na rok 2021 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
PDČ 1/21 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2021 
Oprávnění příjemci: 

➢ Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné práv-
nické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního ti-
tulu. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 70.000 Kč. 
 
PDČ 2/21 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů 
ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně po-
moci zdravotně postiženým 
Oprávnění příjemci: 

➢ Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

➢ Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

➢ Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně 
prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti 
zaměřené na oblast dotačního titulu. 

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč. 
 
PDČ 3/21 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu 
s kampaní Dejme dětem rodinu 
Oprávnění příjemci: 

➢ Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné práv-
nické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního ti-
tulu. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč. 
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PDČ 4/21 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) - aktivit 
směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí 
k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti 
Oprávnění příjemci: 

➢ Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

➢ Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

➢ Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně 
prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti 
zaměřené na oblast dotačního titulu. 

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč. 
 
PDČ 5/21 Podpora dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí osob 
Oprávnění příjemci: 

➢ Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--
socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2021-151220/ 
 

 

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příleži-

tostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
KPVP 1/21 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením 
do běžného společenského prostředí 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ 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 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 80 000 Kč. 
 
 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2021-151220/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2021-151220/
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KPVP 2/21 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob se zdravotním postižením 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby. 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč. 
 
KPVP 3/21 Podpora aktivit vedoucích k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby, společnosti 
s ručením omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, výrobní 
družstva invalidů 

  
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč. 
 
KPVP 4/21 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní 
pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby, společnosti 
s ručením omezeným, akciové společnosti, fyzické osoby podnikající jako OSVČ, družstva 

 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč. 
 
KPVP 5/21 Podpora specializované dopravy 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby. 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 29. 10. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-
moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-
postizenim-na-rok-2021-151248/ 
 

 

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

 

Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace): 
Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní 
uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, umě-
leckých řemesel a výtvarného umění) pro občany Moravskoslezského kraje. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2021-151248/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2021-151248/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2021-151248/


4 

 

Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění 
ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na   

➢ hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky),  
➢ tanec (festivaly, soutěže, přehlídky) 
➢ divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže)  
➢ výtvarnou tvorbu (výstavy týkající se pouze umělecké tvorby a architektury, soutěže, pře-

hlídky, sympozia),  
➢ tradiční lidovou kulturu a řemesla. 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 2. 11. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   27. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151196/ 

 

 

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského 
kraje na rok 2021 
 
Cíle a priority programu (účelové určení): 
Podpora činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které rea-
lizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících 
na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních 
menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprá-
vou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). 
 
V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů 
zaměřených na: 
Umělecké aktivity s národnostní tématikou  

➢ festivaly a přehlídky regionálního významu 
➢ významné koncerty a představení 

Kulturně - vzdělávací a výchovné aktivity  
➢ multikulturní a integrační výchovně - vzdělávací aktivity 
➢ odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou 
➢ podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu 

ve vztahu k národnostním menšinám 
 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151196/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151196/
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Datum zahájení příjmu žádostí 9. 11. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   27. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-

mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2021-151318/ 

 

 

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Mo-

ravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021 

 

Účel a priority dotačního programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území 
Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních sou-
těžích. 
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 

1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje 
v roce 2021 (Priorita 1). 

2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích 
v zahraničí v roce 2021 (Priorita 2). 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Priorita 1:   

➢ právnické osoby, které zajišťují v roce 2021 na území Moravskoslezského kraje pořádání vý-
znamných sportovních akcí. 

 
Priorita 2:  

➢ sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost 
na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva reprezentují Moravsko-
slezský kraj v roce 2021 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu 
v České republice (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, který má 
celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním 
odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 12. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 12. 2020 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-

moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-

urovni-v-roce-2021-151275/ 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2021-151318/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2021-151318/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2021-151275/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2021-151275/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2021-151275/

