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DOTAČNÍ INFO K 19. 3. 2021 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 

 
Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpořit neziskové organizace, které se pravidelně 
a celoročně věnují volnému času dětí a mládeže od 6 do 26 let (pravidelnou celoroční činností 
se rozumí činnost s dětmi a mládeží alespoň 2 x za měsíc v době jejich volného času). 

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 
1. Podpora provozních nákladů a materiálně technického vybavení pro celoroční činnost 

➢ Cílem je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi 
a mládeží ve volném čase. 

2. Podpora pořádání významných akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2021 
➢ Cílem je zabezpečení volného času dětí a mládeže podporou pořádání jednorázových 

aktivit na území Moravskoslezského kraje s minimálně krajským charakterem 
a se zaměřením především na neorganizované děti a mládež. 

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

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

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

 
Zároveň platí, že o dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat: 

➢ neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport a neziskové or-
ganizace, které pro kalendářní rok 2021 žádají (budou žádat) v dotačních programech Mo-
ravskoslezského kraje určených na sportovní činnost, 

➢ neziskové organizace, na jejichž projekty a předmět činnosti jsou v roce 2021 vyhlášeny do-
tační programy Moravskoslezského kraje – tj. podpora včelařských kroužků, environmen-
tálního vzdělávání, podpora dobrovolných hasičů a podpora aktivit v oblasti kultury, 

➢ mateřská a rodinná centra, 
➢ sdružení rodičů a přátel škol a jiná sdružení při školách, 
➢ neziskové organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity 

a národnostních menšin a neziskové organizace, jejichž hlavním účelem je prevence drog, 
kriminality a dalších negativních jevů a na tyto aktivity je projekt zaměřen, 

➢ neziskové organizace zabývající se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou 
činností (pouze organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provo-
zováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zaří-
zení apod.), 
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➢ neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např. nízkoprahových zařízení pro děti a mládež dle 
tohoto zákona. 

  
Datum zahájení příjmu žádostí  19. 4. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/dotacni-program-podpora-volnocasovych-aktivit-

pro-mladez-v-roce-2021-6825/ 

 

 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 

2021/2022 

 
Cíle a priority programu: 
 
V rámci programu budou podporovány: 

a. Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chová-
ní včetně programů na podporu bezpečného klimatu a prevence duševního zdraví. 

b. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické pri-
mární prevence rizikových projevů chování. 

c. Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů 
v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia 
pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační program je určen pro právnické osoby: 

➢ školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, 

➢ neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence 
směřovaná k dětem a mládeži. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  19. 4. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 4. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-

projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2021-2022-6839/ 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

Podpora nestátních neziskových organizací 2021 
  
Oblasti podpory: 
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 
4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 
 
Alokace:  35 000 000 Kč 
 
Okruh oprávněných žadatelů: 
Oprávněný žadatel o dotaci je stanoven v rámci jednotlivých oblastí podpory.  
 
Příjem žádostí od   5. 3. 2021 
Podání žádosti do   7. 4. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/dotace-pro-
nestatni-neziskove-organizace-2021 

 

Tomíčková Petra, 19. 3. 2021 
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