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DOTAČNÍ INFO K 27. 10. 2022 

 

Moravskoslezský kraj 

Drobné vodohospodářské akce  
 
Cíle a priority programu: 
Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení: 

➢ problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, 
➢ zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních 

vod a životních podmínek obyvatel kraje. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce s počtem obyvatel do 2 000, 
➢ obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod 

nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500. 
 

Datum zahájení příjmu žádostí 28. 11. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 12. 2022 
 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-
roky-2023_2024-13501/ 
 

 
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 
 

Cíle a priority programu: 
Podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se 
srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování 
a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně 
části území, obce. 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce a dobrovolné svazky obcí na území Moravskoslezského kraje. 

 

Datum zahájení příjmu žádostí 28. 11. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   23. 12. 2022 
 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--
prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2023_2024-13513/ 
 

 
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023 
 

Jednotlivé dotační tituly: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2023_2024-13501/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-drobne-vodohospodarske-akce-pro-roky-2023_2024-13501/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2023_2024-13513/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce-pro-roky-2023_2024-13513/
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NAPK 1/23 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí 
pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 
NAPK 2/23 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 
NAPK 3/23 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informač-
ních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány: 

➢ Spolky, 
➢ obecně prospěšné společnosti, 
➢ ústavy, 
➢ příspěvkové organizace obcí, 
➢ obce, 
➢ evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
 
které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminali-
ty ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, 
vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Tato podmínka se netýká příspěvkových 
organizací obcí a obcí. 
 

Datum zahájení příjmu žádostí 28. 11. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   5. 12. 2022 
 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-
prevence-kriminality-na-rok-2023-13485/ 
 

 
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících 
činností v sociálních službách na rok 2023 
 
Jednotlivé dotační tituly: 
PDČ 1/23 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2023 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné práv-
nické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu. 

 
PDČ 2/23 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů 
ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně po-
moci zdravotně postiženým 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. – c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2023-13485/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2023-13485/
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➢ Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

➢ Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy) s oprávněním k činnosti za-
měřené na oblast dotačního titulu. 

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 
 
PDČ 3/23 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu 
s kampaní Dejme dětem rodinu 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Subjekty (spolky, evidované právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ús-
tavy, jiné právnické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu. 

 
PDČ 4/23 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit 
směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí 
k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení 
s § 48 odst. 2 písm. a. – c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

➢ Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se 
k danému dotačnímu titulu. 

➢ Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované práv-
nické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy) s oprávněním k činnosti za-
měřené na oblast dotačního titulu. 

➢ Obce se sídlem na území Moravskoslezského kraje. 
 
PDČ 5/23 Podpora dobrovolnictví pro rodiny s dětmi a osoby do 60 let se zdravotním postižením 
v přirozeném prostředí osob a v sociálních službách 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 28. 11. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   5. 12. 2022 
 

Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--
socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2023-13527/ 
 

 

IROP 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR) 

40. výzva IROP 
 

Oprávnění žadatelé: 
➢ Kraje 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2023-13527/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2023-13527/
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➢ obce 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji 
➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
➢ organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
➢ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  20. 10. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   6. 10. 2023 
 

Více informací: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/40vyzvairop 

 

eGovernment – SC 1.1 (MRR) 

8. výzva IROP 
 

Oprávnění žadatelé: 
➢ organizační složky státu 

➢ příspěvkové organizace organizačních složek státu 

➢ státní organizace 

➢ státní podniky 

➢ kraje 

➢ obce 

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi. 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  17. 10. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   28. 2. 2023 
 

Více informací: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/8vyzvairop 

 

 

 

 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/40vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/8vyzvairop

