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DOTAČNÍ INFO K 6. 2. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
PSP 1/20 Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč 
 
PSP 2/20 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků 
s požadavkem na dotaci do 300 000Kč 
Minimální výše poskytnuté dotace: 101 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000Kč 
 
PSP 3/20 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků 
s požadavkem na dotaci do 600 000Kč 
Minimální výše poskytnuté dotace: 301 000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány subjekty, které jsou 
ke dni vyhlášení dotačního programu členy Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z. s. 
  
Datum zahájení příjmu žádostí  2. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   9. 3. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-

moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-144071/ 

 

 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 

 
Cíle a priority programu: 
Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji 
obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce nebo dobrovolného 
svazku obcí (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.). 
 

V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové investiční dotace obcím a svazkům obcí 
na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu 
s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, 
programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Sloven-
skou republikou a národních dotačních titulů. 
 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-144071/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-144071/


2 

 

Vymezení okruhu příjemců: 
Žadatelem a příjemcem mohou být: 

➢ obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních 
měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace 

➢ dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Datum zahájení příjmu žádostí  2. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   6. 3. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-

2020-143974/ 
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