DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
V ROCE 2021
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Vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové,
začátkem roku opět Jihomoravský kraj vydává dotační katalog. Stejně jako
v minulých letech, jsou v něm popsány aktuální programy na tento rok i způsob,
jak je o ně možné požádat.
Náš kraj tvoří lidé, kteří v něm žijí. Díky za skvělou práci, kterou odvádíte, ať už
jste součástí samosprávy, neziskového sektoru nebo spolkového života.
Budeme rádi, když Vám ve Vašem úsilí pro občany kraje ve Vašich obcích a
městech pomohou i prostředky, o kterých se píše v tomto katalogu.
Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci, která je v těchto těžkých
časech potřeba více než kdy jindy.

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
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A. DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE JMK
1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1.1 Dotační program v oblasti vodního hospodářství
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace
o programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo
nám. 499/3, 601 82, Brno, 541 651 584, 541 651 571, 541 652 355
Ing. Zuzana Fráňová, franova.zuzana@jmk.cz, Ing. Mojmír Pehal,
pehal.mojmir@jmk.cz, Ing. Lenka Gernešová, gernesova.lenka@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Cíle dotačního programu:
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními
podprogramy
Předmět dotace 1:
Výše dotace:

Podpora v oblasti vodárenství (zásobování pitnou vodou)
max. 5.000.000 Kč na jednu akci, resp. 4.200.000 Kč (dle typu financování
projektu)

Předmět dotace 2:
Výše dotace:

Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
max. 10.000.000 Kč na jednu akci, resp. 7.000.000 Kč (dle typu financování
projektu)

Předmět dotace 3:
Výše dotace:

Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod
max. 450.000 Kč na jednu akci

Příjemci dotace:

obce, dobrovolné svazky obcí

Alokovaná částka:

50.000.000 Kč

Termín podání žádostí: průběžně

1.2 Dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň
na území Jihomoravského kraje v roce 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:

Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 367, 541 651 348
Ing. Jan Lachout, lachout.jan@jmk.cz,
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz,
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Cíle dotačního programu:
Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní
vodou a posílí retenci vody v krajině.
Předmět dotace:
Dotační titul 1 - Zadržení vody v krajině (DT1) - je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu
rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které posílí přirozenou
funkci zadržení vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích,
Dotační titul 2 - Následná péče o zeleň (DT2) - je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou
zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, nákup a použití půdních kondicionérů a
zavlažovacích vaků,
Dotační titul 3 - Projektová dokumentace (DT3) - je zaměřen na podporu zpracování projektové
dokumentace na realizaci aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn, posílení retence a akumulace
vody v krajině,
Dotační titul 4 - Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn (DT4) - je
zaměřen na zpracování koncepčních dokumentů pro rozhodování o přírodě blízkých adaptačních
opatřeních přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt je 25 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí:
DT 1: 400 000 Kč, DT 2: 50 000 Kč, DT 3: 100 000 Kč a DT 4: 60 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude
spolufinancovat:
pouze ze svých vlastních zdrojů:
u dotačního titulu 1: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
u dotačního titulu 2: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
u dotačního titulu 3 a 4: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu,
z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie) – přípustné pouze u dotačního titulu 1: max. 50
% ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných
výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu
hrazených z dalších (cizích) zdrojů.
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Příjemci dotace:
DT1 - jsou obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení,
církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek dotačního programu.
DT2 - obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové
organizace .
DT3 a DT4 - obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území
Jihomoravského kraje
Alokovaná částka: celkem 20.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 1 12.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 2 3.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 3 4.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 4 1.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 do 06.08.2021 do 14:00 hod.
1. kolo: termín ukončení 01.03.2021 ve 17:00 hod. (DT1,DT2, DT3 a DT4),
2. kolo: termín ukončení 06.08.2021 ve 14:00 hod. (DT1a DT3).

1.3 Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 332, 541 652 697
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová, putnova.andrea@jmk.cz,
Ing. Lenka Gernešová, gernesova.lenka@jmk.cz,
Mgr. Kateřina Pospíšilová, pospisilova.katerina@jmk.cz
Informace o
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
programu:
Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových
organizací, dobrovolných svazků obcí (DSO), obcí Jihomoravského kraje a škol, jejichž zřizovatelem není
kraj. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální
vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých
do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či
činností. V rámci hodnocení žádostí o dotaci budou upřednostněny ty projekty či programy, které se
budou věnovat problematice pitné vody, vodě v krajině a hospodaření s vodou.
Předmět dotace:

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021
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Výše dotace:

- minimální výše dotace na jeden projekt – 20.000 Kč
- maximální výše dotace na jeden projekt – 80.000 Kč

Příjemci dotace:

- obec v územním obvodu JMK
- Dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji, pokud je projekt v
souladu s předmětem činnosti DSO
- škola, jejímž zřizovatelem není JMK a leží v územním obvodu JMK
- NNO

Alokovaná částka:
1.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

2. OBLAST ROZVOJE VENKOVA
2.1 Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 353
RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově
Předmět dotace:
Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Dotační titul 2 – Podpora vybraných aktivit místních akčních skupin - regionální značky
Dotační titul 4 – Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
Výše dotace (maximální):
u dotačního titulu 1 – 250 000 Kč,
u dotačního titulu 2 – 100 000 Kč,
u dotačního titulu 4 – 250 000 Kč,
Příjemci dotace:
obce do 3 tis. obyvatel v dotačním titulu 1 a 4, 50 % dotace
místní akční skupiny v dotačním titulu 2, 70 % dotace
Alokovaná částka: 48.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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2.2 Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství
v Jihomoravském kraji pro rok 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 338, 541 652 353
Ing. Tomáš Grabec, grabec.tomas@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v
Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají
nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.
Předmět dotace:
Dotační titul 1: prezentace vinařství a vinohradnictví
a) meteorologické stanice,
b) zařízení pro filtraci vína,
c) myčky a oplachovačky sklenic,
d) chladicí boxy na víno,
e) informační a propagační materiály a předměty,
f) informační panely a označníky,
g) webové stránky,
h) vzdělávací akce,
i) plašiče zvěře do vinohradu.
Dotační titul 2: prezentace ovocnářství a zelinářství
a) zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny apod.),
b) zařízení pro skladování a prezentaci ovoce, zeleniny (stoly, vitríny, regály, stánky,
chladící boxy),
c) informační a propagační materiály a předměty,
d) informační panely a označníky,
e) webové stránky,
f) vzdělávací akce,
g) pěstitelské pálenice
h) plašiče zvěře do sadu
Výše dotace:
Maximální výše dotace na jeden projekt je 100.000 Kč
Minimální výše dotace na jeden projekt je 25.000 Kč
Příjemci dotace:
obec, svazky obcí, veřejně prospěšné společnosti a spolky
Alokovaná částka:
1.500.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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2.3 Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok
2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 377, 541 652 353
Ing. Marek Dvořák, dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Zachování základní funkce poskytovaných služeb obyvatelům venkova.
Předmět dotace:
Podpora zachování provozu obchodu s potravinami v malých obcích.
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jednu akci činí 25.000 Kč
Maximální výše dotace na jednu akci činí 70.000 Kč
Příjemci dotace:
Obec do 750 obyvatel
Alokovaná částka: 3.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 do 01.03.2021 do 17:00 hod.

3. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
3.1 Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center
v Jihomoravském kraji v roce 2021
Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 312

Kontaktní osoby:

Bc. Jaroslava Hrušková, hruskova.jaroslava@jmk.cz

Informace o
programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Zkvalitnění služeb turistických informačních center na území Jihomoravského kraje.
Předmět dotace:
Podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry.
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000,- Kč, maximální výše dotace na jeden projekt činí
50.000,- Kč respektive 100.000,- Kč (provozuje-li žadatel více certifikovaných provozoven TIC).
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Příjemci dotace:
Fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující certifikované turistické informační
centrum na území Jihomoravského kraje.
Alokovaná částka: 2.100.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 hod do 01.03.2021 do 17:00 hod.

4. OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
4.1 Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021

Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 207, fax 541
651 388.

Kontaktní osoba:

Ing. Roman Seitl, seitl.roman@jmk.cz

Informace o
programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:

•
•
•
•

•

Podpořit zpracování nových územních plánů (ÚP) včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních
útvarů podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).
Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů (dále jen změn ÚP) řešících
nadmístní problematiku.
Podpořit naplnění „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“.
Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona,
zejména:
o vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,
o koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu
veřejných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
o chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel.
Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §165 stavebního zákona.

Předmět dotace:
Zpracování územních plánů, změn územních plánů
Výše dotace:

•
•

Maximální výše podpory na jeden projekt 200.000 Kč
Maximální podíl výše podpory 50 % celkových uznatelných výdajů projektu
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Příjemci dotace:
Cílovou skupinou pro poskytnutí dotace jsou obce Jihomoravského kraje, které se rozhodly pořídit a
vydat ÚP/změnu ÚP. V případě změny ÚP je podmínkou, že obec v ní bude řešit nadmístní
problematiku.
Alokovaná částka: 7.600.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

5. OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
5.1 Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji
v roce 2021
Kontakt:
Kontaktní
osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 348, 541 651 325, 541 651 331
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz,
Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@jmk.cz,
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@jmk.cz,
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky jako
součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras
a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást
péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a
cestovního ruchu.
Předmět dotace:
Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního charakteru v souladu
s dotačním programem. Je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který
byla poskytnuta.
Výše dotace:
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1.000.000 Kč vyjma dotace poskytnuté výlučně na výdaje
týkající se samostatné projektové dokumentace, kde maximální výše dotace na jeden projekt činí
150.000 Kč.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000 Kč.
Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele a z dalších zdrojů
v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů projektu. Pokud žadatel
bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů, maximální podíl dotace z rozpočtu
vyhlašovatele bude max. 60 % celkových uznatelných výdajů. V případě, že žadatel bude
spolufinancovat z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFDI, Ministerstva pro místní rozvoj,
fondů EU): max. 50 % ze zbytkové částky celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částkou
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celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení
uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů.
V případě samostatné projektové dokumentace bude maximální podíl dotace z rozpočtu vyhlašovatele
max. 40 % celkových uznatelných výdajů.
Dotace bude poskytována na částečné krytí celkových uznatelných výdajů projektu do vyčerpání
objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů investičního a neinvestičního
charakteru v souladu s dotačním programem.
Příjemci dotace:
Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, které splňují
všechny podmínky uvedené v dotačním programu.
Alokovaná částka: předpokládaná výše 10.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 hod do 06.08.2021 do 14:00 hod.
Žádosti budou hromadně vyhodnocovány vždy po ukončení daného kola výzvy:
1. kolo: termín ukončení 01. 03. 2021 v 17:00
2. kolo: termín ukončení 06. 08. 2021 v 14:00
5.2 Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021
Kontakt:
Kontaktní
osoba:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 348, 541 651 325, 541 651 331, 541 658 817
Podpora na udržování cyklistických komunikací:
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz,
Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@jmk.cz,
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@jmk.cz
Údržba singletrailů:
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz,
Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@jmk.cz,
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@jmk.cz,
Podpora na úpravu běžeckých lyžařských tratí:
Barbora Kloboučníková Kotasova, kloboucnikova.barbora@jmk.cz

Informace
o programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou
dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty,
terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na podporu úpravy
běžeckých lyžařských tratí.
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Předmět dotace:
• dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti
stávajících cyklistických komunikací definovaných v dotačním programu, průběžné udržování
čistoty povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou dopravu
• dotační titul 2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti vybudovaných
stávajících singletrailů, průběžné udržování a čistění přírodního povrchu a okolí těchto komunikací
určených zejména pro terénní cyklistiku
• dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení a
úpravy běžeckých lyžařských tratí definovaných v dotačním programu, určených zejména pro
provozování lyžařských běžeckých sportů v zimním období.
Výše dotace:
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových
uznatelných výdajů projektu.
Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70.000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8.000 Kč na jeden kilometr
udržovaných singletrailů.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000 Kč.

Příjemci dotace:
Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, které splňují
všechny podmínky uvedené v dotačním programu
Alokovaná částka: 2.700.000 Kč (z toho 600.000 Kč singletraily)
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

5.3 Dotační program Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení

tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 318
Mgr. Luděk Král, kral.ludek@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Podpora projektové přípravy pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro
sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.
Předmět dotace:
Poskytnutou dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k
provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií.
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Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 200.000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 500.000 Kč.
V případě, že je žadatelem tělocvičná jednota, činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních
prostředků 10 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě, že je žadatelem obec, činí
minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 30 % celkových uznatelných výdajů
projektu, pokud dále není stanoveno jinak.
Příjemci dotace:
Tělocvičné jednoty ve smyslu dotačního programu a obce.
Alokovaná částka: 2.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

6. OBLAST PREVENCE A POŽÁRNÍ OCHRANY
6.1

Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje pro rok 2021

Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, tel. 541 651 582, 541 658 897

Kontaktní
osoba:

Ing. Jana Slabáková, slabakova.jana@jmk.cz
Ing. Dana Kadlčková, kadlckova.dana@jmk.cz

Informace o
programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení zlepšení materiálně
technického vybavení a systematická podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje
jednotkami požární ochrany. V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraje přispívají k zabezpečení plošného pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Finanční podpora v rámci tohoto dotačního programu není určena na výchovné, preventivní, sportovní,
spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany (včetně požárního sportu).
Dotační program není určen na spolufinancování projektů realizovaných v rámci dotačního programu
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace
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pro jednotky SDH obcí“ – Podprogram 1 – pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové
stříkačky, Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu a Podprogram 3 – stavba nebo
rekonstrukce požární zbrojnice. Podpora těchto projektů bude řešena mimo tento dotační program.
Předmět dotace:
Dotace jsou určeny na:
a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, nebo
b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, nebo
c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany.
Výše dotace:
Minimální výše požadované a poskytnuté dotace je 15.000 Kč.
Maximální výše požadované a poskytnuté dotace:
a) na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS
(cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního
programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500.000 Kč, nebo
b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní
automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č.
3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 300.000 Kč, nebo
c) na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová
stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a
RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního
programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200.000 Kč, nebo
d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši
500.000 Kč, nebo
e) na pořízení, rekonstrukci a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č.
3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 100.000 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % celkových uznatelných
nákladů.
Příjemci dotace:
Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s
ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Alokovaná částka: 10.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 08:00 hod. do 01.03.2021 17:00 hod.
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7. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY
7.1

Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2021

Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo náměstí
3, 601 82, Brno, tel. 541 651 424
Mgr. Bořivoj Sekanina, sekanina.borivoj@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí
v Jihomoravském kraji.
Předmět dotace:
Podpořené budou následující aktivity:
A. rodinná a seniorská politika v obcích
- osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability
a rozvoje kompetencí (např. kurzy partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte,
duchovní programy, komunikace, finanční gramotnost, prevence kriminality a
kyberbezpečnost, zdravý životní styl),
- osvětově – vzdělávací programy na podporu seniorů (např. kurzy prevence kriminality a
bezpečnosti, finanční gramotnosti, počítačových dovedností, Age managementu,
zdravotní cvičení, zdravý životní styl, rozvoj dobrovolnictví, univerzity třetího věku),
- aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života (např. společné tvoření,
učení, vaření, vyrábění, předávání řemeslných, kulturních a hudebních dovedností,
duchovní programy, sousedské slavnosti, sousedská výpomoc, podpora občanské a
komunitní angažovanosti, propagace a zapojení do kampaní Týden pro rodinu, Národní
týden manželství, Mezinárodní den seniorů),
- aktivity mezigeneračních center, klubů seniorů a dobrovolnických center,
- vznik a rozvoj Family Pointů v obcích,
- koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování
strategických dokumentů, propagačních materiálů, organizace kulatých stolů)
- realizace schválených opatření auditu familyfriendlycommunity v obcích s uděleným
certifikátem.
B. seniorská kontaktní centra (např. Senior point).
Žadatel může podat projekt, který je zařazený do jedné z podporovaných oblastí aktivit.
Výše dotace:
Podporovaná aktivita A.
Minimální výše dotace 25.000 Kč
Maximální výše dotace 50.000 Kč
Podporovaná aktivita B.
Minimální výše dotace 25.000 Kč
Maximální výše dotace 100.000 Kč
Příjemci dotace:
Obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části statutárního města Brna.
Alokovaná částka: 2.500.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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B. DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NNO A PRÁVNICKÉ OSOBY
1. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
1.1 Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje
v roce 2021
Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 3, 601 82, Brno, tel.: 541 658 902

Kontaktní osoby:

novotna.denisa@jmk.cz

Informace o
programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji.
Předmět dotace:
Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje.
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč, maximální výše dotace na jeden projekt činí
500.000 Kč.
Příjemci dotace:
Právnické osoby splňující certifikaci DMO
Alokovaná částka: 2.500.000 Kč
Termín podání žádostí: jaro 2021

2. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
2.1 Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021
Kontakt:
Kontaktní
osoba:

Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče,
Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno, tel. 541 658 878, 541 652 370, 541 652 335
Bc. Veronika Plachá, placha.veronika@jmk.cz
Ing. Ivona Nodžáková, nodzakova.ivona@jmk.cz
Mgr. Daniel Kovář, kovar.daniel@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo
neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla,
výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace
kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných
na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.
Prioritou dotačních programů 1 a 2 je udržení bohatých lidových tradic zakořeněných v kraji a podpora
tradičních řemesel vedoucí k jejich zachování a předávání znalostí dalším generacím.
Předmět dotace:
DT1 Podpora projektů v oblasti kultury - kulturní aktivity a akce místního, regionálního i
nadregionálního významu, akce profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu
(koncerty, festivaly, přehlídky, soutěže), divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže) a výtvarnou
tvorbu (výstavy, sympózia, přehlídky, soutěže apod.), taneční umění a tradiční lidovou kulturu,
DT2 Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu
nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) - akce související s nemateriálními statky
zapsanými na seznamu UNESCO – jízdou králů a slováckým verbuňkem, loutkářstvím a textilní
tiskařskou technikou - modrotiskem
DT3 Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky- podpora odstranění
havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova kulturních památek
v kraji spočívající v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, ve statickém zajištění budov či v
obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 000 a zároveň
takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků,
DT4 Podpora projektů v oblasti památkové péče restaurování nemovitých a movitých kulturních
památek - podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí
restaurování soch,maleb a výmaleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů.
Výše dotace:
Minimální výše dotace: 20.000 Kč (dotační titul 1 a 2), 25.000 Kč (dotační titul 4) a 100.000 Kč (dotační
titul 3)
maximální výše dotace: 150.000 Kč (dotační titul 1), 100.000 Kč (dotační titul 2), 500.000 Kč (dotační
titul 3), 200.000 Kč (dotační titul 4).
Příjemci dotace:
Fyzická nebo právnická osoba, která
- pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo
- vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.
Alokovaná částka: 16.500.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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2.2 Dotační program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče,
Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno, tel. 541 652 335
Mgr. Daniel Kovář, kovar.daniel@jmk.cz ,
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního
významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou
hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět dotace:
podpora obnovy drobných kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch a
sousoší, byst, náhrobků či připomínek slavných událostí, rodáků a osobností. Podporována nebude
taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem
devastaci či narušení původního rázu objektu.
Výše dotace:
minimální výše dotace: 20.000 Kč, maximální výše dotace 50.000 Kč
Příjemci dotace:
Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území
Jihomoravského kraje.
Alokovaná částka:

1.500.000 Kč

Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 hod do 01.03.2021 do 17:00 hod.

3. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY
3.1 Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými
organizacemi“ pro rok 2021

Kontakt:
Kontaktní osoba:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno, telefon: 541 652 169
Mgr. Jana Pízová, pizova.jana@jmk.cz

Informace o programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
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Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových
organizací za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských
kompetencí.
Předmět dotace:
Podpořené budou pouze následující aktivity:
a) osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy
partnerství, kurzy rodičovství, efektivní komunikace apod.),
b) celoroční* volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence
sociálního vyloučení z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené (zejména podpora
činností mateřských, rodinných a komunitních center), volnočasové aktivity pro děti
předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu čerpání
mateřské či rodičovské dovolené,
c) aktivity na podporu mezigeneračních vztahů mezi dětmi/mládeží a seniory, při nichž dochází
ke vzájemnému obohacování (např. společné kreativní aktivity, společné učení atd.), za
mezigenerační aktivity nejsou považovány akce typu návštěva divadla, vystupování dětí před
seniory, vodění dětí do kroužků atd.,
d) zřízení nebo provoz Family Pointu,
e) projekty na osvětu a vzdělávání k vytváření flexibilních pracovních úvazků (nevztahuje se na
náhradu mzdy takového úvazku).
Do projektu lez zahrnout více podporovaných oblastí aktivit.
Výše dotace:
Minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální výše dotace 50.000 Kč.
Příjemci dotace:
• spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
• ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Tyto organizace musejí poskytovat služby pro rodiny s dětmi a musí působit na území Jihomoravského
kraje.
Alokovaná částka: 4.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

*

za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně 1x za měsíc v průběhu celého kalendářního roku vyjma
letních prázdnin
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3.2 Dotační program Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno, telefon: 541 651 424
Mgr. Bořivoj Sekanina, sekanina.borivoj@jmk.cz

Informace o programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny
zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora
prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.
Předmět dotace:
Podpořeny budou následující aktivity:
a) vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním
postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj
osobnosti, na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, svépomocné skupiny),
b) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se
zdravotním postižením nebo seniora,
c) rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor
dobrovolníků, dobrovolnická činnost v domácím prostředí opečovávaného),
d) poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí pečujícího.
Cílem podpory jsou služby pro neformálně pečující osoby, což jsou rodinní příslušníci, příbuzní a blízké
osoby, kteří soustavně a dlouhodobě pečují o svého blízkého v nepříznivé životní situaci v domácím
prostředí pečujícího nebo opečovávaného.
Výše dotace:
Minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální výše dotace 100.000 Kč.
Příjemci dotace:
• spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
• ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
Alokovaná částka: 1.500.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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3.3 Dotační program „Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zákona
č. 108/2006 Sb.“

Kontakt:
Kontaktní
osoba:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204, 541 652 226
Ing. Kateřina Adamcová, adamcova.katerina@jmk.cz
Ing. Eva Földešiová, foldesiova.eva@jmk.cz,
Ing. Petra Metálová, metalova.petra@jmk.cz
Bohdana Mokrá, mokra.bohdana@jmk.cz

Informace o
programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v
rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na
§ 95 zákona č. 108/2006 Sb.
Předmět dotace:
Finanční podpora se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s
poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji na období 2021-2023 a jeho prováděcím dokumentem Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2021 a jeho přílohou Základní sítí sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 (resp.2022).
Výše dotace:
Výše dotace je stanovena v souladu s Pravidly financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro
léta 2021-2022. na úhradu nákladů základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb.
Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:

-

registrovaná podle zákona o sociálních službách,
součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.
Alokovaná částka: 1.855.945.019 Kč
Termín podání žádostí: 1. kolo: od 16. 10. 2020 – 27. 10. 2020
2. kolo: předpokládaný termín: duben-květen 2021
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3.4 Dotační program „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204, 542 652 226
Ing. Kateřina Adamcová, adamcova.katerina@jmk.cz
Ing. Eva Földešiová, foldesiova.eva@jmk.cz
Ing. Petra Metálová, metalova.petra@jmk.cz
Bohdana Mokrá, mokra.bohdana@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v
rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na
§ 95 zákona č. 108/2006 Sb.
Předmět dotace:
Finanční podpora se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s
poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji na období 2021-2023 a jeho prováděcím dokumentem Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2021 a jeho přílohou Základní sítí sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 (resp. 2022).
Výše dotace:
Výše dotace je stanovena procentním podílem Jihomoravského kraje stanoveným Pravidly financování
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 na nákladech základních činností sociálních
služeb.
Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:
- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb.
- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji
Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele
Alokovaná částka:
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento dotační program byl schválen v rámci
rozpočtu kraje, a to ve výši 248 000 000 Kč.
Termín podání žádostí:
1. kolo: 16. 10. 2020 – 27. 10. 2020 2. kolo: předpokládaný termín duben, květen
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4. OBLAST TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
4.1 Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021
Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, tel. 541 651 603, 541 651 604, 541 651 611

Kontaktní
osoba:

Mgr. Šimon Karger, karger.simon@jmk.cz;
Mgr. Petra Moudrá, moudra.petra@jmk.cz;
Ing. Jan Ingerle, ingerle.jan@jmk.cz.

Informace o
programu:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/761-1Vzdelavani+sport+a+volny+cas.aspx

Cíl dotačního programu:
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti
klubů, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.
Předmět dotace:
Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého
majetku sportovních zařízení.
Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací
Uznatelné výdaje uvedeny v pravidlech dotačního programu.

Výše dotace:
Okruh A:
Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 150 000 Kč.
Na tento okruh je určena celková částka 8 000 000 Kč.
Okruh B:
Skupina 3 (okres): Členové žadatele se účastní soutěží pouze výjimečně (nesoutěžní sportovní činnost),
nebo se členové účastní převážně závodů a turnajů na místní úrovni (maximálně úroveň okresu),
případně se účastní jednorázových sportovních událostí mimo svůj okres do počtu maximálně 3
událostí (závodů/turnajů) za rok pro nejaktivnější družstvo/účastníka za klub.
Skupina 2 (kraj): Členové žadatele se pravidelně účastní soutěží/závodů/turnajů na krajské úrovni
(regionální nebo krajská liga/pohár), případně se účastní jednorázových sportovních událostí mimo
Jihomoravský kraj do počtu maximálně 6 událostí za rok pro nejaktivnější družstvo/účastníka za spolek.
Skupina 1 (republika): Členové žadatele se pravidelně účastí soutěží/závodů/turnajů na nadregionální
úrovni (tj. nadkrajské, republikové nebo mezinárodní závody/turnaje).
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Skupina 3:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 25 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 50 000 Kč.
Skupina 2:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 25 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 75 000 Kč.
Skupina 1:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 100 000 Kč.
Na tento okruh je určena celková částka 12 000 000 Kč, přičemž pro Skupinu 3 je alokována částka
2.000.000 Kč, pro Skupinu 2 částka 4.000.000 Kč a pro Skupinu 1 částka 6.000.000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele v okruhu A i B je 30 %.
Příjemci dotace:
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst.
1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jejichž hlavní
náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a
ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje, mající alespoň 10 aktivních
sportujících členů, vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů) a
spolků primárně sdružující jiné právnické osoby, např. svazy, sdružení svazů, unie klubů.
Alokovaná částka: 20.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.2.2021 do 01.03.2021 do 17:00 hodin

4.2 Dotační program Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2021-2022

Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno, tel. 541 651 603, 541 651 604, 541 651 611

Kontaktní osoba:

Mgr. Šimon Karger, karger.simon@jmk.cz;
Mgr. Petra Moudrá, moudra.petra@jmk.cz;
Ing. Jan Ingerle, ingerle.jan@jmk.cz.

Informace o
programu:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/761-1Vzdelavani+sport+a+volny+cas.aspx
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Cíl dotačního programu:
Zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, zahrnujících také
handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje v
olympijských disciplínách individuálních olympijských sportů, respektive individuálních
paralympijských sportů, umožnění účasti těchto individuálních sportovců na větším počtu vrcholných
akcí a kvalitnějších soustředěních, a tím napomoci k jejich úspěšné kvalifikaci a účasti na Olympijských
a Paralympijských hrách, Deaflympiádách a Global Games. Souvisejícím zamýšleným efektem
je motivace těchto individuálních sportovců setrvat a reprezentovat sportovní kluby sídlící na území
Jihomoravského kraje.
Předmět dotace:
Dotace bude poskytována na neinvestiční uznatelné výdaje spojené s přípravou individuálních
sportovců. Více pravidla dotačního programu.
Výše dotace:
Klíč pro výpočet výše dotace – příloha dotačního programu
Příjemci dotace:
Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu se sídlem v
Jihomoravském kraji, jejichž členy tvoří individuální sportovci individuálních sportů (bližší specifikace
je uvedena v pravidlech dotačního programu).
Alokovaná částka: 3.000.000 Kč
Termín podání žádostí: září-říjen 2021

4.3 Dotační program Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce
2021

Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno, tel. 541 651 603, 541 651 604, 541 651 611

Kontaktní osoba:

Mgr. Šimon Karger, karger.simon@jmk.cz;
Mgr. Petra Moudrá, moudra.petra@jmk.cz;
Ing. Jan Ingerle, ingerle.jan@jmk.cz.

Informace o
programu:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/761-1Vzdelavani+sport+a+volny+cas.aspx

Cíl dotačního programu:
Podpora činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva
dospělých reprezentují Jihomoravský jak v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České
republice nebo interlize - více pravidla dotačního programu.
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Předmět dotace:
Dotace bude poskytována na neinvestiční uznatelné výdaje spojené s běžnou provozní činností klubů
a spolků.
Výše dotace:
Více bude uvedeno v pravidlech dotačního programu.
Příjemci dotace:
Sportovní kluby a spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých
reprezentují Jihomoravský jak v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo
interlize, v jednom v pravidlech uvedených kolektivních sportů.
Alokovaná částka: 15.000.000 Kč
Termín podání žádostí: červenec-srpen 2021

4.4 Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit
dětí a mládeže v roce 2021

Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, pracoviště Cejl 73 tel. 541 658 301,

Kontaktní osoba:

Mgr. Adéla Pásková paskova.adela@jmk.cz

Informace o
programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíl dotačního programu:
Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, která je základním předpokladem
pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.
Předmět dotace:
Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven,
na nákup movitých věcí určených na jejich vybavení a pořízení movitých neinvestičních věcí, které
podpoří činnost s dětmi a mládeží.
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt je 20.000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt je 150.000 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti příjemce je 30 %.
Příjemci dotace:
NNO, církevní právnické osoby
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Alokovaná částka: 4.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

5. OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji
Kontakt:
Kontaktní osoba:

Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 197
Bc. Tomáš Limberg, limberg.tomas@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití
ve vlastním sociálním prostředí.
Předmět dotace:
Podpora a poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji.
Výše dotace:
Nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze přiznat podporu minimálně ve výši
5.000 Kč. Dle hodnocení a počtu příjemců dotace.
Příjemci dotace:
Žádost o dotaci mohou podat fyzické nebo právnické osoby, které jsou schopny zajistit poskytování
hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta a které splňují podmínky tohoto dotačního
programu.
Alokovaná částka: 10.000.000 Kč
Termín podání žádostí: 15.2.2021 do 1.3.2021 do 17:00 hodin
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5.2 Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu
v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem
Kontakt:
Kontaktní osoba:

Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 197,
Bc. Tomáš Limberg, limberg.tomas@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Posílení zájmu studentů o studium nelékařských zdravotnických oborů a zajištění kvalifikovaných
zdravotních služeb obyvatelstvu ve zdravotnických zařízeních, které jsou zřizovány Jihomoravským
krajem.
Předmět dotace:
Motivace studentů nelékařských zdravotnických oborů ke studiu a k práci ve zdravotnických zařízeních
zřizovaných Jihomoravským krajem.
Výše dotace:
Minimální částka činí 30.000 Kč a maximální 40.000 Kč v závislosti na studijním oboru a délce studia.
Příjemci dotace:
Studenti, kteří studují zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT a kteří splňují podmínky
daného dotačního programu.
Alokovaná částka: 800.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

6. OBLAST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
6.1 Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82, Brno, tel. 541 658 303
Mgr. Ondřej Fišer, fiser.ondrej@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených
•

na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin
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•

na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická,
sportovní) v oblasti národnostních menšin

•

na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti)

•

na podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu
v oblasti národnostních menšin.

Předmět dotace:
Dotace je určena na projekty zaměřené na aktivity národnostních menšin, a to zejména následující
priority:
a) projekty na podporu činnosti právnických osob, které pracují ve prospěch národnostních
menšin v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit
b) projekty konkrétně zaměřené na udržení kulturních tradic národnostních menšin
Výše dotace:
Maximální výše dotace na jeden projekt 200.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti příjemce je 25 %.
Příjemci dotace:
Žádost o dotaci mohou podat právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se
sídlem na území Jihomoravského kraje s výjimkou právnických osob zřizovaných Jihomoravským
krajem, obcí, státem; žadatelem současně nemohou být obce (města).
Alokovaná částka: 1.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

7. OBLAST VČELAŘSTVÍ
7.1 Dotační program – Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 314, 541 652 353
Ing. Jaroslav Maier, maier.jaroslav@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace
závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování
včelařů kvalitním včelím voskem (mezistěnami) a podpora výchovy mladé generace ke včelaření jako
významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.
Předmět dotace:
Dotační titul 1: Podpora zájmového včelařství – nebude vyhlášen
Dotační titul 2: Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
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Dotační titul 3: Podpora výsadby medonosných rostlin, dřevin
Dotační titul 4: Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček
Výše dotace (maximální):
Dotační titul 1: 0 Kč
Dotační titul 2: 15.000 Kč
Dotační titul 3: 30.000 Kč
Dotační titul 4: 40.000 Kč
Příjemci dotace:
Dotační titul 1: fyzická osoba zájmový včelař – nebude vyhlášen
Dotační titul 2: včelařský kroužek mládeže
Dotační titul 3 a 4 : základní a okresní organizace Českého svazu včelařů v JMK, včelařský spolek
Alokovaná částka: 1.450.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

8. OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE
8.1 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82, Brno, tel. 541 658 310
Mgr. Lenka Možná, mozna.lenka@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, se zaměřením na specifickou primární
prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve školství, sekundární a terciární prevenci drogových
závislostí dle následujících priorit:

•

podpora specifické primární prevence ve školství s cílovou skupinou dětí a mládeže
se zvýšeným rizikem výskytu rizikového chování,

•

podpora nízkoprahových kontaktních, terénních a poradenských služeb pro uživatele
návykových látek a závislostního chování a jejich blízké,

•

podpora programů léčby a resocializace uživatelů návykových látek a závislostního
chování,

•

podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů pro uživatele návykových
látek a závislostního chování,
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•

podpora poradenských služeb ve vězení a po výstup,

•

podpora vzdělávání pracovníků v adiktologických službách, analýza současného stavu a
potřeb.

Předmět dotace:
Předmětem dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021 je poskytnutí účelové
neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektů
certifikovaných protidrogových programů a služeb, realizovaných v roce 2021 se zaměřením na prevenci
drogových závislostí.
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt je 20.000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt je 1.000.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti příjemce je 30 %
Příjemci dotace:
Způsobilými žadateli mohou být spolky nebo poboční spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti,
církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost
je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území
Jihomoravského kraje a jsou uvedeny v „Krátkodobém realizačním plánu rizikového chování, závislostí
a závislostního chování Jihomoravského kraje na období 2020-2021“. Oprávněnými předkladateli
žádosti nemohou být příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem obcí nebo příspěvkové
organizace zřizované Jihomoravským krajem.
Alokovaná částka: 9.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

9. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
9.1 Dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o
zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 367, 541 651 348
Ing. Jan Lachout, lachout.jan@jmk.cz,
Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@jmk.cz,
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní
vodou a posílí retenci vody v krajině.
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Předmět dotace:
Dotační titul 1 - Zadržení vody v krajině (DT1)- je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu
rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které posílí přirozenou
funkci zadržení vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích,
Dotační titul 2 - Následná péče o zeleň (DT2)- je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň
(stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, nákup a použití půdních kondicionérů a zavlažovacích
vaků,
Dotační titul 3 - Projektová dokumentace (DT3)- je zaměřen na podporu zpracování projektové
dokumentace na realizaci aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn, posílení retence a akumulace
vody v krajině,
Dotační titul 4 - Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn (DT4) - je
zaměřen na zpracování koncepčních dokumentů pro rozhodování o přírodě blízkých adaptačních
opatřeních přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt je 25 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí:
DT 1: 400 000 Kč, DT 2: 50 000 Kč, DT 3: 100 000 Kč a DT 4: 60 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude
spolufinancovat:
pouze ze svých vlastních zdrojů:
o
o
o

u dotačního titulu 1: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
u dotačního titulu 2: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
u dotačního titulu 3 a 4: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu,

z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie) – přípustné pouze u dotačního titulu 1: max. 50
% ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných
výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu
hrazených z dalších (cizích) zdrojů.
Příjemci dotace:
Dotační titul 1 - jsou obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a
školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek
dotačního programu.
Dotační titul 2 - obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové
organizace.
Dotační titul 3 a 4 - obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území
Jihomoravského kraje
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Alokovaná částka: celkem 20.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 1 12.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 2 3.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 3 4.000.000 Kč
předpokládaná výše DT 4 1.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 14.02.2020 od 8:00 do 06.08.2020 do 14:00 hod.
1. kolo: termín ukončení 01.03.2021 ve 17:00 hod. (DT2 a DT4),
2. kolo: termín ukončení 31.07.2021 ve 14:00 hod. (DT1a DT3).
9.2 Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 332, 541 652 697
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová, putnova.andrea@jmk.cz,
Ing. Lenka Gernešová, gernesova.lenka@jmk.cz,
Mgr. Kateřina Pospíšilová, pospisilova.katerina@jmk.cz
Informace o
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
programu:
Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových
organizací, dobrovolných svazků obcí (DSO), obcí Jihomoravského kraje a škol, jejichž zřizovatelem není
kraj. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o
životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností.
V rámci hodnocení žádostí o dotaci budou upřednostněny ty projekty či programy, které se budou
věnovat problematice pitné vody, vodě v krajině a hospodaření s vodou.
Předmět dotace:
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pro rok 2021
Výše dotace:
- minimální výše dotace na jeden projekt – 20.000 Kč
- maximální výše dotace na jeden projekt – 80.000 Kč
Příjemci dotace:
obec v územním obvodu JMK, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji, pokud je
projekt v souladu s předmětem činnosti DSO, škola, jejímž zřizovatelem není JMK a leží v územním
obvodu JMK, NNO
Alokovaná částka:
1.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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C. OSTATNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
1. Dotační program Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení
tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 318
Mgr. Luděk Král, kral.ludek@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Podpora projektové přípravy pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro
sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.
Předmět dotace:
Poskytnutou dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k
provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií.
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 200.000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 500.000 Kč.

V případě, že je žadatelem tělocvičná jednota, činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních
prostředků 10 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě, že je žadatelem obec, činí
minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 30 % celkových uznatelných výdajů
projektu, pokud dále není stanoveno jinak.
Příjemci dotace:
Tělocvičné jednoty ve smyslu dotačního programu a obce.
Alokovaná částka: 2.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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2. OBLAST ŠKOLSTVÍ
2.1 Dotační program ,,Do světa!" 2021
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82, Brno, tel. 541 658 307
Bc. Lenka Endlicherová, DiS., endlicherova.lenka@jmk.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
• podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo
vyšších odborných škol se zahraničními partnery,
• rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů,
• zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách,
• podpora zahraničních aktivit právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních
nebo vyšších odborných škol v partnerských regionech JMK.
Předmět dotace:
Dotace bude poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2021.
Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje – příprava a
realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol:
•
•
•

jazykové pobyty,
studijní pobyty a praxe,
výměnné pobyty,
a podpora mezinárodních projektů v evropských regionech (mimo partnerských regionů JMK), kde má
škola
partnera
(školu
nebo
podnik)
příprava
a
realizace
jedno
a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol:
•
•

studijní pobyty a praxe,
výměnné pobyty.

Seznam partnerských regionů Jihomoravského kraje je k dispozici zde: https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=27&TypeID=1

Okruh B: B.1 Podpora dofinancování projektů Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty
mobility osob – Odborné vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2)
Projekty spolupráce – Školní vzdělávání a projektů z programu Tandem- Program podpory odborných
praxí.
Okruh B.2 Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu
celoživotního učení EU COMENIUS –Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI – Projekty mobility a
Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné
vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní
vzdělávání.
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Výše dotace:
Okruh A: Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená
na jeden projekt činí 230 tis Kč.
Okruh B: B.1 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace
určená na jeden projekt činí 75 tis. Kč.
Okruh B.2 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená
na jeden projekt činí 200 tis Kč.
Příjemci dotace:
Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších
odborných škol, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.
Alokovaná částka: 2.000.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

2.2 Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2021“
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Informace o
programu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82, Brno, tel. 541 658 310
Mgr. Lenka Možná, mozna.lenka@jmk.cz
http://kr-jihomoravsky.cz, http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu:
Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských
zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence
rizikového chování.
Předmět dotace:
Dotace bude poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2021 Dotace bude poskytována
na neinvestiční výdaje.
Priority v oblasti specifické primární prevence na rok 2021:
Zaměření projektů, které mají vztah ke vzdělávacím aktivitám, musí být v souladu s příslušnými RVP a
ŠVP. Projekty by měly přispívat k optimalizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování
pedagogů, žáků a rodičů ve škole ve prospěch nácviků sociálních dovedností souvisejících se zdravým
životním stylem.
Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty:
•
•

zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže - problematika užívání legálních drog
(alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví,
sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.
na podporu sociálního klimatu školy,
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•

na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků
prevence a řešení rizikových projevů chování.

Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt je 20.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 80.000
Kč. Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.
Příjemci dotace:
Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských
zařízení a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsané do
rejstříku škol a školských zařízení.
Alokovaná částka: 1.500.000 Kč
Termín podání žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.
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