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DOTAČNÍ INFO K 10. 12. 2021 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul 1 - investiční a neinvestiční dotace pro obce do 5.000 obyvatel 
Dotační titul 2 - neinvestiční dotace pro svazky obcí se sídlem na území Moravskoslezského kraje 
Dotační titul 3 - neinvestiční dotace pro obce do 5.000 obyvatel 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
V rámci dotačního titulu 1 a 3 

➢ Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5.000 na území Moravsko-
slezského kraje. 

V rámci dotačního titulu 2 
➢ Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu 

Moravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-
kraje-2022-9620/ 
 

 

Podpora odpadového hospodářství  

 
Jednotlivé dotační tituly: 

a) účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání 
s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 1, 

b) účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic 
k nakládání především s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 2; kombina-
ce investičního a neinvestičního charakteru dotace se nepřipouští, 

 
Výše dotace činí minimálně 50.000 Kč. Výše dotace činí u dotačního titulu č. 1 maximálně 
200.000 Kč a u dotačního titulu č. 2 maximálně 300.000 Kč. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Příjemcem dotace může být jen: 

a) obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území je projekt uskutečňován, 

b) dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území je projekt 
uskutečňován, 

c) a pouze v rámci dotačního titulu č. 2 také obchodní korporace, ve které mají subjekty pod-
le písmen a) tohoto odstavce programu samy či společně 100% podíl. 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2022-9620/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2022-9620/


2 

 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 2. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   28. 2. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-2022-9666/ 
 

 
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 

 
Předmět dotace: 
Poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to 
na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2022, kterým může být: 

a. obnova včelích úlů, 
b. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřo-

vání včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn, 
c. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. 

  

Vymezení okruhu příjemců: 
Okruh možných příjemců dotací (žadatelů) se liší podle jednotlivých předmětů dotace a je stano-
ven takto: 

a. dotaci na obnovu včelích úlů může žádat pouze stávající včelař. Za stávajícího včelaře je 
pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má na území Moravskoslez-
ského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace 
věku 18 let a má na území Moravskoslezského kraje umístěno včelstvo. 

b. dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné 
ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezi-
stěn a dotaci na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství může žádat pouze 
včelařský spolek, který má sídlo na území Moravskoslezského kraje. Spolkem se 
pro účely tohoto programu rozumí i pobočný spolek. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-

2022-9553/ 

 

 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2022 

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

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-2022-9666/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/


3 

 

Vymezení okruhu příjemců: 
Žadateli mohou být pouze neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústa-
vy) s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volné-
ho času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže 
musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu). 
Žadatel musí splňovat podmínky, že:  

a. pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty 
pro podávání žádostí o dotaci a 

b. vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí 
o dotaci. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   7. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-volnocasovych-aktivit-pro-deti-a-mladez-v-roce-

2022-9540/ 

 

 

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022 

 
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: 

a. jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo právnickými osobami (včetně příspěvko-
vých organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj), 

b. mají k termínu podání žádosti o dotaci uzavřenu Smlouvu o partnerství s krajskou 
destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., jejímž účelem je spolu-
práce při realizaci celoregionálního produktu cestovního ruchu "Technotrasa - suro-
vá krása" v roce 2022 a 

c. provozují technické atraktivity nebo technické památky (partnerská smlouva typu 
A), nebo 

d. využívají potenciál území Moravskoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, kte-
ré představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslez-
ského kraje např. komentované prohlídky/jízdy, interaktivní expozice apod (part-
nerská smlouva typu B). 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-volnocasovych-aktivit-pro-deti-a-mladez-v-roce-2022-9540/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-volnocasovych-aktivit-pro-deti-a-mladez-v-roce-2022-9540/
http://www.mstourism.cz/
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Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-

v-roce-2022-9608/ 

 

 

 

 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9608/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9608/

