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DOTAČNÍ INFO K 4. 3. 2022 

 

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022 

 
Jednotlivé dotační tituly: 
 
PSP 1/22 Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků 
 

PSP 2/22 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků 
s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč 
 

PSP 3/22 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků 
s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány subjekty, které jsou 
ke dni vyhlášení dotačního programu členy Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s. 
Právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj nebo obec, dotaci nelze po-

skytnout. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 4. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-
moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-10693/ 
 

 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní 
rok 2022/2023 
 
Cíle a priority programu: 
V rámci programu budou podporovány: 

a. Projekty všeobecné specifické primární prevence rizikových projevů chování včetně pro-
gramů na podporu 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 meto-
diky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ 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, 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-10693/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-10693/
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➢ 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 4. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-
chovani-u-deti-a-mladeze-pro-skolni-rok-2022-2023-10659/ 
 

 
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022 
 
Cíle a priority programu: 
Podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.  
Program je zaměřen na: 

a. žáky denního studia 2. až 4. ročníku středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. 
až 3. ročníku oborů vzdělání s výučním listem – kategorie "H", 

b. studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, 

c. studenty prezenčního studia všech ročníků bakalářského studia, všech ročníků navazujícího 
magisterského studia a 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých ško-
lách, 

a to vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku 
XVI podmínek Programu.. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle § 420 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem nebo provozovnou 
na území Moravskoslezského kraje. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí   4. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-

2022-10703/ 

 

 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 
 
Cíle a priority programu: 
Zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji občanské vybavenosti ob-
ce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce (např. doprava, školství, 
infrastruktura a venkovská zástavba, nikoli však cykloturistika - ta je výlučně řešena dotačním pro-
gramem "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+"). 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-pro-skolni-rok-2022-2023-10659/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-pro-skolni-rok-2022-2023-10659/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2022-10703/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2022-10703/


3 

 

  

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ Obce - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutár-

ních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace, 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 4. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   8. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-

2022-10612/ 

 

 

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022 
 
Cíle a priority programu: 
V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost 
pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, 
udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techni-
ky.  
 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasi-

čů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS - Ústřední 
hasičská škola Jánské Koupele. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-

v-roce-2022-10605/ 

 

 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 
 
Jednotlivé dotační tituly: 

➢ Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství 
veřejnosti 

➢ Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství 
ve školství 

➢ Dotační titul. č. 3: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v sociálních 
službách 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
V rámci dotačního titulu č. 1 a č. 3 mohou o dotaci žádat: 

a. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2022-10612/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-pripravy-projektove-dokumentace-2022-10612/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2022-10605/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2022-10605/
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b. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona o obcích, 
c. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, 
d. ústavy podle občanského zákoníku, 
e. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
f. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol 
a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

 
V rámci dotačního titulu č. 2 mohou o dotaci žádat pouze školy a školská zařízení se sídlem 
v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona a jakékoliv právní 
formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-

oblasti-zivotniho-prostredi-pro-roky-2022_2023-10637/ 

 

 

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva 
 
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. 

Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 15. 9. 2023. 
 
Projektem se pro účely programu rozumí pořízení: 

a. studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické 
posouzení řešení, 

b. studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekono-
mické posouzení řešení, 

c. studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými 
vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení, 

d. hydrogeologického posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních 
a/nebo srážkových vod, nebo 

e. jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkový-
mi nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plá-
novacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-pro-roky-2022_2023-10637/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-pro-roky-2022_2023-10637/
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➢ obce na území Moravskoslezského kraje 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   22. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--

prip--casti-uzemi--obce---2--vyzva-pro-roky-2022_2023-10682/ 

 

 

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+  
 
Jednotlivé dotační tituly: 
Dotační titul č. 1 Dokumentace cyklistické infrastruktury 
Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura 
 
Vymezení okruhu příjemců: 

➢ obce - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
➢ právnické osoby zřízené nebo založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) nebo 

svazky obcí, 
➢ statutární města a městské části či obvody. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 18. 4. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   31. 8. 2023 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-

moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10623/ 

 

 

 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce---2--vyzva-pro-roky-2022_2023-10682/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-navrhu-reseni-nakladani-s-vodami-na-uzemi--prip--casti-uzemi--obce---2--vyzva-pro-roky-2022_2023-10682/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10623/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10623/

