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DOTAČNÍ INFO K 7. 5. 2021 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 

Jednotlivé dotační tituly: 
PSDP 1/21 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence 
Oprávnění příjemci: 
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti 
a příspěvkové organizace zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50.000 Kč 
Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 600.000 Kč 

PSDP 2/21 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb s nadregionální 
a celostátní působností (se statusem „optimální“) 
Oprávnění příjemci: 
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti 
a příspěvkové organizace zřizované státem. 

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50.000 Kč 
Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 300.000 Kč 

PSDP 3/21 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statu-
sem „základní“) 
Oprávnění příjemci: 
evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Datum zahájení příjmu žádostí  31. 5. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   7. 6. 2021 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-

souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-

rok-2021-7396/ 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2021-7396/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2021-7396/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2021-7396/
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SZIF 

 

Dotační program 19.A 

Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ na rok 2022 

 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 probíhá 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021. 

 

Více informací: 

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-19a 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-19a

