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DOTAČNÍ INFO K 4. 6. 2021 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 

 

Předmět dotace: 
Účelové neinvestiční dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět do-
tace provedený v roce 2021, kterým může být:  

a) obnova včelích úlů, 
b) pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné 

ošetřování včelstev proti Varroa destruktor 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: 

➢ 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 Moravsko-
slezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dota-
ce věku 18 let a má na území Moravskoslezského kraje umístěno včelstvo. 

➢ Dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné 
ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn 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 pro-
gramu rozumí i pobočný spolek. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
1. 7. 2021 

Datum ukončení příjmu žádostí   15. 7. 2021 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-

2021-7738/ 

 

 

Finanční nástroj JESSICA III 

 

Cíle a priority programu: 
Poskytnutí zvýhodněného úvěru na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou 
dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů 
a národních dotačních programů.  

Podporovány budou investiční projekty z níže uvedených oblastí:  

➢ Bydlení (Nové zóny pro bydlení, startovací byty) 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-7738/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-7738/
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➢ Brownfieldy/Startovací dílny/kanceláře 
➢ MS EPC (Energy Performance Contracting, tj. energetické služby se zárukou – pouze projek-

ty, jejichž náklady jsou hrazeny žadatelem) 
➢ Spolufinancování (kofinancování) vlastního podílu projektů podpořených z externích zdrojů 

operačních programů EU, národních dotačních titulů nebo komunitárních programů) ná-
rodních dotačních titulů nebo komunitárních programů) 

 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na území Moravskoslezského 
kraje (vyjma statutárních měst)   

➢ svazky obcí a mikroregiony dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem 
v Moravskoslezském kraji. 

Minimální a maximální výše úvěru: 
Minimální výše požadovaného úvěru:   3 000 000 Kč 
Maximální výše požadovaného úvěru:  35 000 000 Kč 
 
Žádosti o úvěr se přijímají průběžně ode dne 1. 7. 2021. 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/financni-nastroj-jessica-iii-7748/ 
 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Potenciál – VIII. výzva 
 
Žadatel: 

- malé a střední podniky  
- velké podniky 

 
Podporované aktivity: 
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, 
strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 
 
Příjem žádostí od   14. 6. 2021 
Podání žádosti do   26. 8. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2021/potencial-_-viii--vyzva--261603/ 

 

 
Inovace – Inovační projekt - Výzva IX 
 
Žadatel: 

- malé a střední podniky  

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/financni-nastroj-jessica-iii-7748/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/potencial-_-viii--vyzva--261603/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/potencial-_-viii--vyzva--261603/
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- velké podniky 
 
Podporované aktivity: 

➢ Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);  

➢ zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);  

➢ zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových in-
formačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené přede-
vším na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační 
inovace);  

➢ zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu ne-
bo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).  

 
Příjem žádostí od   15. 6. 2021 
Podání žádosti do   30. 8. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2021/inovace-inovacni-projekt-vyzva-ix--261636/ 
 

 
Aplikace – Výzva IX 
 
Žadatel: 

➢ malé, střední a velké podniky 

➢ organizace pro výzkum a šíření znalostí 

 

Podporované aktivity: 
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.  
 
Příjem žádostí od   8. 6. 2021 
Podání žádosti do   31. 7. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2021/aplikace-vyzva-ix--261653/ 
 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/inovace-inovacni-projekt-vyzva-ix--261636/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/inovace-inovacni-projekt-vyzva-ix--261636/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/aplikace-vyzva-ix--261653/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/aplikace-vyzva-ix--261653/

