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DOTAČNÍ INFO K 27. 10. 2016 

 

ESFCR 

Výzva č. 03_16_063 
Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
 

PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravot-
nictví a sociálních služeb obecného zájmu 
SC 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších na-
vazujících služeb podporujících sociální začleňování 
 
Alokace: 200 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
- dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti 
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č, 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech, ve znění pozdějších předpisů 
- spolky podle § 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů 
 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  

Pro NNO:  EU 85%  státní rozpočet 15%  žadatel 0% 

Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace 

  EU 85%  státní rozpočet 10% žadatel 5% 

 

Příjem žádostí od   1. 11. 2016, 4:00 
Podání žádosti do   31. 1. 2017, 12:00 

Popis podporovaných aktivit 

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvor-
by střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, tj: 

1. Zajištění a koordinace procesu plánování 
2. Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
(SPRSS)/akčních plánů (AP) 
3. Vytvoření SPRSS/AP 
4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování 
5. Vzdělávání účastníků procesu plánování 
6. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 
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https://www.esfcr.cz/vyzva-063-opz 

Výzva č. 03_16_064 
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva) 
 

PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 
IP 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní 
účast a zlepšení zaměstnatelnosti 
SC: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve spo-
lečnosti a na trhu práce 
 
Alokace: 400 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
a) nestátní neziskové organizace: 
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech, ve znění pozdějších předpisů 
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002., o církvích a náboženských společnos-
tech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby 
nebo sociálně právní ochranu dětí 
- spolky podle § 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 
b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
c) obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších 
předpisů 
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti 
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, školy a školská zařízení), působící v sociální oblasti 
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  

Pro NNO:   

EU 85%  státní rozpočet 15%   žadatel 0% 

Pro podnikající subjekty: 

EU 85%  státní rozpočet 0%  žadatel 15% 

Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: 

EU 85%  státní rozpočet 10%  žadatel 5% 

 

Příjem žádostí od   26. 10. 2016, 6:00 
Podání žádosti do   4. 1. 2017, 12:00 

Popis podporovaných aktivit 

https://www.esfcr.cz/vyzva-063-opz
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1) Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených 
nebo sociálním vyloučením ohrožených 
 A. Podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce 
 B. Podpora péče poskytované v co největší míře v přirozeném prostředí klienta (komunitní 
 péče) 
  B.1 Komunitní sociální práce 
  B.2 Komunitní centra 
2) Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče 
3) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k bydlení 
4) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměst-
nání a jeho udržení 
5) Podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších 
začleňujících veřejných služeb 
6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí 
rodiny 
7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti 

https://www.esfcr.cz/vyzva-064-opz 

MMR 

Dotační titul 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
Dotační titul 2: Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 
 2. A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
 2. B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
Dotační titul 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
Dotační titul 4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
Dotační titul 5: Podpora místních komunikací 
 

Vymezení příjemce podpory: 
Dotační titul 1: 
- Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském kole soutěže 
Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1.- 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít 
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
 
Dotační titul 2: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1.2016), nikoli např. zřízená právnická osoba. Obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadate-
lem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek musí 
mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 
 
Dotační titul 3: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1.2016), nikoli např. zřízená právnická osoba. Obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek musí mít zpracovaný a 
nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 
 

https://www.esfcr.cz/vyzva-064-opz
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Dotační titul 4: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1.2016), nikoli např. zřízená právnická osoba. Obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
- Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadate-
lem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek musí 
mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 
 
Dotační titul 5: 
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1.1.2016), nikoli např. zřízená právnická osoba. Obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 10. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 12. 2016 
 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017 
 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob 

se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017 

Kód programu:  
ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže 
ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 
ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže 
 
Cíle a priority programu 
 
ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže 
- podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru 
- podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nej-
širšímu spektru dětí a mládeže 
- podpora manuálních a technických dovedností dětí a mládeže 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč 
 
 Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času 
dětí a mládeže od 6 do 26 let. 
 
ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 
- podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajiš-
tění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené) 
 
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000Kč 
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000Kč 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
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Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdra-
votním postižením. 
 
ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže 
- podpora spolupráce a strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a oso-
bami odpovědnými za různé oblasti politiky 
- podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě 
- podpora mezigeneračního pochopení a soužití 
- společenská akce podporující např. kulturní a sportovní vyžití mládeže 
- akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním 
 
Minimální výše poskytnuté dotace:  není stanovena 
Maximální výše poskytnuté dotace: 40 000Kč 
 
Žadateli mohou být pouze fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let (daný projekt má vždy jen jedno-
ho žadatele, který reprezentuje skupinu) 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
16. 1. 2017 

Datum ukončení příjmu žádostí   20. 1. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-
volneho-casu-deti-a-mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-80981/ 
 

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 

 

Kód programu:  
ŠMS/S 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Právnické osoby zajišťující tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
21. 11. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   25. 11. 2016 
 

Priority dotačního programu: 
1. Podpora významných celostátních a mezinárodních sportovních akcí v Moravskoslezském kraji 
2. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež 
3. Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované a seniory v Moravskoslezském kraji 
 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-
81194/ 
 

 
Tomíčková Petra, 27. 10. 2016 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-80981/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-80981/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-81194/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-81194/

