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DOTAČNÍ INFO K 3. 12. 2021 

 

Moravskoslezský kraj 

Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2022 

 
Účel a priority dotačního programu: 
Podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, 
jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou 
nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti 
a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   12. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-
2022-9460/ 
 

 

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 

2023 

 
Cíle a priority programu: 
 

1. kulturními památkami nadregionálního významu jsou v tomto Programu nazývány věci, 
stavby nebo části stavby, které nejsou samostatnou věcí, prohlášené za kulturní památ-
ky podle památkového zákona a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek Čes-
ké republiky, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či vý-
tvarným přesahují hranice regionu, tzn. zejména jsou reprezentativního charakteru, re-
prezentující dominantního a ojedinělého zástupce daného typu památky 
v Moravskoslezském kraji 

2. národními kulturními památkami jsou v tomto Programu nazývány kulturní památky, 
které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlášené za národní 
kulturní památky podle památkového zákona a zapsané v Ústředním seznamu kultur-
ních památek České republiky 

 

Cílem tohoto dotačního programu je podpora přípravy obnovy a vlastní obnovy kulturních pamá-
tek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-2022-9460/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-hospicove-pece-na-rok-2022-9460/
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Vymezení okruhu příjemců: 
➢ Vlastníci kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních pamá-

tek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt rea-
lizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných 
v dílně restaurátora).  

Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nadregionálního vý-
znamu nebo národních kulturních památek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České 
republiky. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 20. 12. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   27. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-pamatek-nadregionalniho-vyznamu-v-
moravskoslezskem-kraji-v-letech-2022-a-2023-9476/ 
 

 
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 

 
Účel dotačního programu: 
Podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. 
  

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ právnické osoby, které zajišťují v roce 2022 na území Moravskoslezského kraje pořádání 

významných sportovních akcí 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-

moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9414/ 

 

 

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul č. 1: Podpora agroturistiky 
Dotační titul č. 2: Podpora vodácké turistiky 
Dotační titul č. 3: Podpora kempování 
Dotační titul č. 4: Podpora lázeňství 
 
  

Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1: Podpora agroturistiky 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-pamatek-nadregionalniho-vyznamu-v-moravskoslezskem-kraji-v-letech-2022-a-2023-9476/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-pamatek-nadregionalniho-vyznamu-v-moravskoslezskem-kraji-v-letech-2022-a-2023-9476/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9414/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9414/
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1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturis-
tiku apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tedy ces-
tovní kanceláře a agentury. 

2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s. r. o., a. s., k. s., 
v. o. s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. 

´ 
Dotační titul č. 2: Podpora vodácké turistiky 

1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví 
na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce 
pro širokou veřejnost. 

2. Právní forma: spolky. 
 
Dotační titul č. 3: Podpora kempování 

1. Příjemcem podpory jsou vlastníci pozemků vhodných k vytvoření stellplatzů a vlastníci ne-
bo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňující stání karavanům, obytným auto-
mobilům, apod. 

2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, 
obchodní společnosti (s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, cír-
kevní právnické osoby. 

 
Dotační titul č. 4: "Podpora lázeňství" 
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči 
v Moravskoslezském kraji: 
 

➢ Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216), 
➢ AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562), 
➢ Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935) 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   10. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-

kraji-v-roce-2022-9595/ 

 

 

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022 

 
Cíle a priority programu: 
Podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji jako jedna z hlavních informačních 
míst pro turisty v těchto aktivitách: 

1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření 
dat moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu), 

2. rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích sta-
nic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, 

3. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, kom-
plexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, 

4. zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9595/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-cestovniho-ruchu-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9595/
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Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Příjemcem podpory jsou certifikovaná turistická informační centra 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 1. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-turistickych-informacnich-center-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9632/ 

 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 11/2021  
Odstranění černých skládek 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce s rozšířenou působností 
  

Podání žádosti od   1. 12. 2021 
Podání žádosti do   30. 6. 2022  
 
Alokace:  50 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 
Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa 
k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpa-
dem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101 
 

 

Výzva č. 10/2021  
Hospodaření s vodou v obcích 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ Kraje 
➢ Obce, dobrovolné svazky obcí 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Státní podniky a státní organizace 
➢ Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
➢ Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky 
➢ Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ Veřejnoprávní instituce 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9632/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2022-9632/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101
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➢ Nestátní neziskové organizace 
➢ Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 
➢ Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

  
Podání žádosti od   12. 1. 2022 
Podání žádosti do   31. 8. 2022  
 
Alokace:  1 754 000 000 Kč 
 
Cíl Výzvy: 
Zajistit efektivní hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území obcí a zajistit 
realizaci protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném 
území. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100 
 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

