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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Rozvoj podnikatelů 2019
1.2: Konkurenceschopné podnikatelské prostředí
Posílení konkurenceschopnosti malých podniků s cílem jejich stabilizace a tím i
podpory zaměstnanosti v regionu.
Program podporuje pořízení nových technologií a výrobních prostředků
v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, případně starších
strojů/zařízení se znaleckým posudkem o jejich ceně. Jedná se o nákup např.
pily, frézky, olepovačky, kolíkovačky, stavebních strojů apod. Upřednostňovány
jsou žadatele zaměstnávající více zaměstnanců a podnikající v regionu s vyšší
mírou nezaměstnanosti. DT zůstane stejný jako v předcházejícím roce.
Ze změn je předpokládána pouze úprava preference odvětví dle klasifikace CZ
NACE, která bude stanovena dle posledních dostupných údajů dle ČSÚ.
Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců, v rámci Kraje Vysočina se jedná o
více jak 20 000 subjektů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
10,00
179
20,81
84
10,00
2017
10,00
114
14,02
82
10,00
2018
10,00
122
14,29
DT se doplňuje s OP PIK, kde pro období 2014-2020 mohou malí a střední
podnikatelů podat žádost na nové stroje/technologie, minimální požadovaná
dotace však musí činit alespoň 1 mil. Kč při min. 45 % spoluúčasti žadatelů, tj.
velikost projektu musí činit více jak 2 mil. Kč. DT kraje se zaměřuje na podporu
finančně méně nákladných zařízení.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
150 000 Kč
30 000 Kč
40 %
10 000 000 Kč

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

červen - červenec 2019
ORR/L.Hrůza, D.Vichr
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Naše škola 2019
1.3: Regionální školství
Vzhledem k postupnému přechodu silných ročníku dětí z mateřských škol do
základních škol je cílem programu udržet kapacity stávajících ZŠ a zároveň
zlepšit jejich prostředí a vybavenost. Každoročně se nyní počet dětí
docházejících na ZŠ zvyšuje o cca 500 žáků v celém kraji. Zajištění
dostupnosti základní vzdělávání zejména na venkově souvisí i se slaďováním
rodinného a pracovního života obyvatel kraje. V kraji existuje více jak 270
základních škol, z toho téměř 120 je jich malotřídních tj. s jedním až s pěti
ročníky.
Opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení sociálních zařízení, kuchyní
a výdejen stravy základních škol, aby jejich stav odpovídal hygienickým,
bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním
demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku. Upřednostňovány
budou malotřídní ZŠ. DT zůstane stejný jako v předcházejícím roce.
Obce, města, školské zařízení
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
3,80
67
6,87
35
3,80
2017
4,00
59
6,04
39
4,00
2018
4,00
47
4,70
38
3,90
V rámci IROP jsou z hlediska stavebních úprav podporovány pouze projekty
zaměřené na klíčové kompetence (modernizace odborných učeben, zajištění
vnitřní konektivity škol apod.). Malé obce do 1500 obyvatel mohou stejné téma
řešit pouze v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
120 000 Kč
30 000 Kč
50 %
4 000 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

březen 2019
ORR/L Hrůza,D.Vichr
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Investujme v sociálních službách 2019
2.4 Služby sociální péče
Zkvalitnit vybavení NNO, případně obecních zařízení k poskytování sociálních
služeb. V Kraji Vysočina je poskytováno cca 280 sociálních služeb zařazených
v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a více než 200 jich zajišťují
nestátní neziskové organizace nebo obecní zařízení.
Pořízení vybavení nebo provedení stavebních úprav nad 40 tisíc Kč za účelem
obnovy a zlepšení vybavení NNO a obecních zařízení pro poskytování
sociálních služeb - může se jednat o stavební úpravy objektů, pořízení
kompenzačních pomůcek, přístrojů potřebných k poskytování služby nebo
motorových vozidel (vždy se musí jednat o pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku). Oproti roku 2018 navrhujeme zvýšit maximální výši
podpory z 200 000 Kč na 250 000 Kč.
Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb – NNO, města a obce, jejich
příspěvkové organizace, fyzické osoby podnikající. Jedná se cca o 130
subjektů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
3,50
24
3,96
17
2,88
2017
3,00
23
3,40
18
2,79
2018
3,00
26
3,83
19
2,99
V roce 2018 je zřejmý převis požadavků a maximální výše dotace je
nezměněná od vzniku dotačního titulu. Z tohoto důvodu bychom chtěli
reagovat na růst cen a navýšit maximální výši podpory. Aby toto opatření
nevedlo k vážnému snížení počtu podpořených projektů, navrhujeme navýšení
alokace.
Jedná se o investiční projekty malého rozsahu, které zpravidla nebývají
podporovány státním rozpočtem ani z prostředků EU. V některých případech
lze získat finanční zdroje na spoluúčast nebo obdobné projekty ze
sponzorských darů, sbírek, nadačních fondů apod. Okruh příjemců odpovídá
okruhu příjemců vyrovnávací platby kraje na provozní náklady sociálních
služeb (s výjimkou příspěvkových organizací).
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
250 000 Kč
40 000 Kč
70 %
3 500 000 Kč

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Duben – květen 2019
OSV/Jiří Bína, Olga Tvarůžková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Provozování domácí hospicové péče 2019
2.4 Služby sociální péče
Dotační titul je zaměřen na poskytování dotací provozovatelům domácí
hospicové péče na financování provozních nákladů na činnosti domácí
hospicové péče, které nejsou součástí odlehčovací služby definované
zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů,
půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými. Odlehčovací služba bude
financována na základě samostatného dotačního řízení zaměřeného
na sociální služby.
Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady
personálu, který pečuje o klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci v jejich
domácnosti,
náklady
na
dopravu,
zajištění
provozních
prostor,
administrativních nákladů apod. Odbor sociálních věcí předpokládá, že do
dotačního titulu zahrne i financování středisek, která jsou dosud financována
na základě individuálních žádostí, protože byla zapojena do pilotního projektu
Všeobecné zdravotní pojištění (tato změna bude závislá na změnách ve
financování z fondů zdravotního pojištění).
Poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají vydanou registraci sociální
služby (odlehčovací služby pro klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci) a jsou
zařazeni do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
7,05
6
6,51
6
4,69
2017
6,00
6
6,11
6
5,99
2018
6,50
6
6,52
6
6,50
V roce 2016 byla hospicová péče Oblastní charity Třebíč převedena
do pilotního projektu, který je financován na základě individuální žádosti.
V prvním pololetí roku 2018 bylo na základě individuálních žádostí poskytnuto
dalších 4 750 tis. Kč (celkem 11 250 tis. Kč), ve druhém pololetí bude
posouzen vývoj za první pololetí i upřesnění celoroční výhled a bude
rozhodnuto o případném poskytnutí dalších individuálních dotací.
Předpokládáme, že se zapojením do financování péče zdravotními
pojišťovnami poroste zájem o paliativní péči a porostou také náklady na
personální vybavení. Z toho důvodu navrhujeme navýšení objemu pro tento
dotační titul, ačkoliv je vzhledem k probíhajícím změnám v systému, obtížné
odhadnout skutečnou potřebu.
Dotační titul se vzájemně doplňuje s dotačním titulem na příspěvek
na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb, ze kterého je
spolufinancována spolupracující odlehčovací služba – jedná se ale o dotační
tituly s rozdílným zaměřením.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Zatím předpokládáme výši 42 000 Kč na pracovní úvazek a měsíc
10 000 Kč
spoluúčast kraje 100 %
15 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

leden - únor 2019
OSV/Monika Havelková
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Cíl programu
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Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Mateřská centra 2019
2.6. Prorodinná a proseniorská politika
Cílem programu je podpořit financování provozních nákladů mateřských a
rodinných center, jejichž činnost pozitivně podporuje funkce a rozvoj rodiny.
Jedná se především o vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro
fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských
kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými
potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.
Cílem programu je podpořit financování provozních nákladů mateřských a
rodinných center. Mezi uznatelné náklady v roce 2017 byly zařazeny nájemné,
náklady na odměny, náklady za lektorné a náklady za energie.
Uznatelné náklady jsou každý rok diskutovány i v rámci podnětů od zástupců
mateřských center a může docházet k jejich obměně.
spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a
náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
příspěvkové organizace zřizované obcemi
V rámci mateřských a rodinných center se jedná o desítky potencionálních
žadatelů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
0.65
34
0,79
32
0,65
2017
0,60
27
0,53
26
0,53
2018
0,60
24
0,44
23
0,44
Několik organizací v řádu jednotek si žádá o individuální dotace v rámci
rozpočtu Kraje Vysočina a dále v rámci dotačního programu Rodinu
vyhlašovaného MPSV. Dotační program nenavazuje na další projekty v rámci
EU.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
20 000 – 25 000 Kč
10 000 Kč
spoluúčast kraje není stanovena
600 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

duben - červen 2019
OSV / J.Kumpa, S. Holbová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019
2.5 Prevence závislostí a boj proti společenské marginalizaci
Program je zaměřen na poskytování dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
poskytovatelům programů specifické primární prevence rizikového chování
ve školách.
Do konce roku 2012 zajišťoval Kraj Vysočina programy primární prevence
ve školách prostřednictvím individuálního projektu „Podpora systému primární
prevence sociálně patologických jevů.“ Projekt počítal s minimální pětiletou
povinnou udržitelností, která již uplynula, ale odbor sociálních věcí navrhuje
předmětný dotační titul i nadále zachovat. Od roku 2013 Kraj Vysočina
každoročně podporuje programy primární prevence ve školách prostřednictvím
dotací ze svého rozpočtu. Programy primární prevence, které dodávají do škol
externí certifikovaní dodavatelé (nestátní neziskové organizace), se zaměřují
na prevenci rizikového chování u žáků, jako jsou např. závislosti na
návykových látkách, šikana, xenofobie, vandalismus, záškoláctví, gambling,
kyberšikana, extremismus, působení sekt apod. Programy jsou přizpůsobené
vnímání konkrétní cílové skupiny a účinnost je ovlivňována i skutečností, že jej
zajišťují externí odborníci.
Z uskutečněných hospitací vyplývá, že potřeba primární prevence je vysoká,
a to jak z pohledu pedagogů, tak z pohledu samotných žáků.
Dotace se vztahuje na programy specifické primární prevence realizované
na prvních i druhých stupních základních škol a na nižších stupních šestiletých
nebo osmiletých gymnázií v Kraji Vysočina při dodržení podmínek. Dotace
může být využita také na programy selektivní primární prevence, jejichž
celkový počet hodin může činit max. 10% z celkového objemu všech
realizovaných programů primární prevence. Výše příspěvku na hodinu
programu uskutečněného za účasti dvou lektorů činila v roce
2018 maximálně 1.400,- Kč (kromě vlastní hodiny programu se tímto
způsobem hradí i náklady na vzdělávání lektorů, cesta do školy, organizační
zajištění a částečně i náklady na náhrady mzdy v dovolené lektorů). Pro rok
2019 by tato výše měla zůstat nezměněná. Uznatelné jsou provozní náklady
nezbytné pro poskytování činnosti, náklady na provedení účetního auditu a
osobní náklady.
• spolky a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
• obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích
a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
Podmínkou je certifikace MŠMT pro poskytování primární prevence
- danou podmínku v Kraji Vysočina splňuje 6 poskytovatelů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
3,00
6
2,99
6
2,99
2017
3,00
6
3,58
6
3,00
2018
3,50
6
4,40
6
3,50
Podle zkušeností příjemců dotací dochází spíše k odmítání škol, které mají
zájem o programy primární prevence, ale poskytovatelé nemají dostatečnou
kapacitu, aby jim vyhověli.
Dotační titul podporuje aktivitu, která je podporována dotačním titulem MŠMT,
ale tyto dotační tituly nejsou navzájem podmíněny, pouze se doplňují
a rozšiřují počet škol, pro které je certifikovaná prevence dostupná.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
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Max. podpora v Kč

Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Na 1 hodinu programu bude dotovat částkou 1 400 Kč a zastupitelstvo při
vyhlášení dotačního tituly stanoví celkový počet hodin, na které bude finančně
přispívat.
10 000 Kč
spoluúčast kraje100 %
2 500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

leden - únor 2019
OSV/Monika Havelková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019
2.4 Služby sociální péče
Cílem tohoto programu je poskytování dotací provozovatelům denních
stacionářů a center denních služeb na financování provozních nákladů
spojených se svozem klientů do těchto zařízení, které nejsou součástí těchto
služeb definovaných zákonem o sociálních službách. Denní stacionáře a
centra denních služeb budou financovány na základě samostatného dotačního
řízení zaměřeného na sociální služby.
Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje tento dotační titul, aby umožnil
provozovatelům těchto zařízení na území Kraje Vysočina zčásti dokrýt finanční
ztrátu vzniklou při zajišťování svozu klientů.
Důvodem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
provozních nákladů spojených se svozem klientů do denních stacionářů a
center denních služeb na území Kraje Vysočina. Vlastní provoz sociálních
služeb poskytovaný těmito středisky bude financován samostatně mimo tento
dotační program.
Svoz klientů do ambulantního zařízení je fakultativní činností při poskytování
sociálních služeb v denních stacionářích a centrech denních služeb. Na tuto
fakultativní činnost vynakládají provozovatelé těchto zařízení každoročně
náklady, které nelze pokrýt pouze z úhrad od klientů a darů, a jednotlivým
zařízením tak vznikají poměrně významné ztráty, s jejichž vykrytím mají již
několikátým rokem značné problémy. Přispívá k tomu také fakt, že na dokrytí
ztráty nelze, na podkladě stanovených pravidel MPSV, využít příspěvek na
vyrovnávací platbu.
Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady řidiče,
náklady na PHM, opravy, pojištění a další náklady spojené s provozem vozidel
apod.
Provozovatelé denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou
registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina.
Potenciální okruh žadatelů se pohybuje mezi 10 - 15 žadateli.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
2,00
11
1,97
11
1,60
2017
2,00
10
1,80
9
1,43
2018
2,00
10
2,04
10
1,79
Tento program není podporován z jiných zdrojů

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Je stanovena do maximální výše 1 500 Kč na klienta měsíčně
10 000 Kč
100 % (max. 1 500 Kč na klienta a měsíc)
2 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Leden – únor 2019
OSV/Petr Švanda
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Dobrovolnictví 2019
2.4: Služby sociální péče
Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje a
každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická
pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je
přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné
dobrovolníky. V roce 2017 byla na území kraje podpořena síť 10 center, která
se zabývala dobrovolnictvím a neformální pomocí, a to částkou 2 424 880 Kč.
V roce 2017 odpracovalo 1 365 dobrovolníků 52 886 dobrovolnických hodin.
Cílem DT je spolufinancovat provozní a personální náklady dobrovolnických
center a podporovat zapojení dobrovolníků do sociálních služeb.
Z dotací kraje budou financovány především náklady na koordinátora
dobrovolníků, na vyhledávání dobrovolníků, zaškolování a administrativu
spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související výdaje.
Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby
podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve
znění pozdějších předpisů. Žadatel o dotaci musí projekt dobrovolnického
centra realizovat alespoň od 1. 1. 2016.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
2,39
10
2,93
9
2,30
2017
2,39
11
2,82
10
2,33
2018
2,89
11
3,04
11
2,78
Na rok 2019 se plánují finanční prostředky DT ve výši 3 100 000 Kč. Navýšení
je z důvodu předpokládaného financování žadatele (navýšení z 11 žadatelů na
12 žadatelů splňujících podmínky dotačního titulu, který byl v roce 2017
z formálních důvodů vyřazen a také z důvodu růstu mzdových nákladů ve výši
cca 10%.
Tento program není podporován z jiných zdrojů.

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
400 000 Kč pro 1 žadatele
10 000 Kč
spoluúčast kraje 70 %
3 100 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

duben 2018
OSV/Beranová Monika
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín

Prevence kriminality 2019
2.5: Prevence závislosti a boj proti společenské marginalizaci
Podpora a motivace obcí, nestátních neziskových organizací a škol při
realizace opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2019 prostřednictvím specifických programů prevence
kriminality. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit
spolufinancování specifických programů z oblasti sociální prevence
s návazností na sekundární a terciární prevenci, díky které budou žadatelé
působit na pachatele a potencionální pachatele trestných činů, pomáhat
obětem a potencionálním obětem trestných činů, pracovat se sociálně
znevýhodněnými a rizikovými skupinami obyvatel, pozitivně ovlivňovat
kriminogenní prostředí apod.
Drobný dlouhodobý majetek;ostatní osobní náklady (DPP, DPČ), a s tím
související povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní
pojištění a povinné pojistné úrazové pojištění u sociálních, pedagogických,
nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. 250 Kč/hodinu
vykonané práce a u psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů,
supervizorů a odborných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500
Kč/ hodinu vykonané práce; nákup vody, paliv a energie související s realizací
projektu; služby telekomunikací a radiokomunikací (telefon, internet); nájemné
související s realizací projektu, cestovné (pouze tuzemské); nákup materiálu
(propagační materiály zaměřené na prevenci kriminality apod.); příspěvek na
náklady na tuzemské pobytové akce a výlety pro tzv. rizikovou skupinu dětí a
mládeže – max. 400 Kč/1 osoba/1 den - ubytování, stravování, doprava,
zajištění vzdělávacího programu, vstupné; věcné ceny do soutěží v hodnotě do
500 Kč na 1 cenu určenou pro 1 osobu.
Obce na území Kraje vysočina. Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti prevence kriminality.
Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském
vyznání a náboženských společnostech.
Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez
ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,30
19
1,90
12
1,08
2017
1,30
20
2,09
11
1,30
2018
1,30
17
1,72
13
1,30
GP nemá vazbu na jiné dotační tituly.

☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
150 000 Kč
10 000 Kč
spoluúčast kraje max. 70%
2 500 000 Kč
☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

duben – květen 2019
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sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

OSH/Mgr. Andrea Pohanová

Jednorázové akce 2019
2.6 Prorodinná a proseniorská politika
2.7 Volnočasové aktivity
5.4 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury
Podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, mládež
a dospělé, které nenavazují na žádnou celoroční aktivitu, ale přesto podporují
obyvatele Kraje Vysočina v aktivním trávení volného času a rozvíjí a zlepšují
sociální kontakty občanů.
V rámci GP jsou podporovány jednorázové volnočasové aktivity pro děti,
mládež a dospělé včetně zapojení široké veřejnosti, u kterých je kladen důraz
na prvek dobrovolnosti s aktivním zapojením účastníků. Jedná se nejčastěji
o akce typu dětské dny, akce pro rodiny s dětmi, sportovní turnaje a klání
a obecní akce. Mezi podporované akce také patří nejrůznější jednorázové
oslavy obcí (např. příležitosti výročí založení obce, získání městských práv,
pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění,
nebo na oslavy připomenutí jiné důležité historické události obce, včetně oslav
výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce).
Program je zaměřen také na podporu jednorázových akcí obcí na podporu
prorodinných a proseniorských aktivit.
Uznatelné náklady: nákup materiálu, nákup služeb, propagace, dopravní
náklady, cestovné a stravné, ubytování a stravování, občerstvení a pohoštění,
nájemné, ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o
provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti), odměny (věcné ceny) pro
soutěžící, poplatky Ochrannému svazu autorskému a INTERGRAMU,
nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z. s., odměny pro rozhodčí.
Jde o znovu vyhlášený program rozšířený o podporu jednorázových akcí, které
byly původně podporovány v rámci programu na podporu oslav a výročí obcí
(Zásady ZK v gesci OKPPCR) a v rámci programu na podporu seniorských a
prorodinných aktivit v obcích (GP FV v gesci OSV). Nově je dále stanoveno, že
projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma
smluvními stranami a bude ukončen nejpozději do 31. prosince 2020. Pouze
v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také
uhrazeny. Akce samotná však může proběhnout nejdříve 1. ledna 2020 a
nejpozději 31. prosince 2020. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace je listopad/prosinec 2019. Důvodem je sjednocení období realizace
akcí s účetním obdobím žadatelů a jasnější a přehlednější období, ve kterém
mohou žadatelé realizovat svůj projekt.
Obce a města, svazky obcí, školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele,
NNO, o.p.s.
Odhadem očekáváme okolo 150 žadatelů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,20
132
2,70
66
1,20
2017
1,20
129
2,80
56
1,20
2018
1,20
99
2,50
46
1,20
Jedná se o statistiku za Jednorázové akce 2018. V rámci programu na oslavy
obcí byl rozdělen 1 mil. Kč 43 žadatelům, na jednorázové akce v rámci GP FV
podporujeme prorodinnou a seniorskou politiky obcí je k dispozici žadatelům
taktéž 1 mil. Kč (program zatím nevyhodnocen).
GP nemá vazbu na jiné dotační tituly na krajské, národní ani evropské úrovni.
Jde o jedinou možnost, jak mohou žadatelé získat podporu na jednorázovou
akci z finančních prostředků Kraje Vysočina.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických

12

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2020 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
50 000 Kč
10 000 Kč
40 %
1 500 000 Kč

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

září 2019

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Sportoviště 2019

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

OŠMS/Jana Čermáková, Marie Kacetlová

2.8: Sport a tělovýchova
Výstavba a údržba pro sportovní a tělovýchovné aktivity směřující ke zlepšení
podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
sportovišť především při jejich výstavbě, rekonstrukci, opravě a údržbě.
Finanční podpora má přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší
veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Výše uvedené aktivity je možné
kombinovat s pořízením sportovního vybavení sportovišť, avšak účelem
poskytovaných prostředků není samotné pořízení sportovního vybavení.
NNO, obce, školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele
Potenciální okruh žadatelů odhadujeme na více jak tisíc žadatelů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
3,00
96
5,15
56
3,00
2017
3,00
85
4,82
56
2,99
2018
3,00
72
4,82
51
2,99
Podprogram MŠMT č. 133D531 Podpora materiálně technické základny
sportu.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
100 000 Kč
10 000 Kč
30 %
3 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

únor 2019
OŠMS/Z. Beneš, P. Horký
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Celoroční aktivity handicapovaných 2019
2.7 Volnočasové aktivity
2.8 Sport a tělovýchova
Podpora pravidelné a dlouhodobé činnosti vedoucí k rozvoji a zkvalitňování
péče o handicapované děti, mládež a dospělé. Tato dlouhodobá sportovní
nebo volnočasová činnost může zahrnovat i aktivity jednorázového charakteru
(např. účast na závodech, divadelní představení, výukové programy, setkávání
s běžnou zdravou populací, ochrana přírody, atd.).
Program podporuje a rozvíjí pravidelné celoroční sportovní a volnočasové
aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé.
Uznatelné náklady: nákup služeb, nákup materiálu, ubytování, cestovné a
stravné, dopravní náklady, občerstvení, pohoštění, nákup potravin, nájemné,
odměny na základě DPP nebo DPČ, propagace, tiskové materiály, webové
prezentace, startovné, věcné ceny pro soutěžící, odměny pro rozhodčí, drobný
hmotný dlouhodobý majetek.
Program navazuje na Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a
dospělé č. 19/17 z 19. 12. 2017, zásadní změny nejsou předpokládány
NNO, o.p.s. (pracující s handicapovanými občany)
Každoročně max. 20 žadatelů
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
0,40
17
0,43
15
0,35
2017
0,42
15
0,42
15
0,38
2018
0,50
15
0,44
13
0,36
Jde o dlouhodobě využívaný DT se stabilním rozpočtem. Celoroční aktivity
kopírují účetní období 1.1. až 31. 12. všech žadatelů a v následujícím roce je
dotace vyplacena po dodání závěrečné zprávy a vyúčtování. Vzhledem
k termínu vyhlášení GP a následnému sběru žádostí a podpisům smluv jsou
náklady uznávány i zpětně (k 1. 1. daného roku)
DT nemá vazbu na jiné dotační tituly. Jedná se o jediný DT, kterým Kraj
Vysočina finančně podporuje celoroční činnost NNO, které pracují
s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
40 000 Kč
10 000 Kč
50 %
500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

únor – březen 2019
OŠMS/Jana Čermáková, Petr Horký
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Krajská centra talentované mládeže 2019
2.8 Sport a tělovýchova
Podpora na přípravu talentovaných sportovců od 6 do 23 let v Kraji Vysočina
ve střediscích, která získala sportovní činností v regionu statut krajského
centra souhlasem oddílů a sportovního svazu.(podmínky pro vznik KCTM)
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
dlouhodobých sportovních aktivit talentované mládeže v regionu.
Spolufinancování činnosti se týká subjektů působících v Kraji Vysočina v
oblasti sportu. Finanční podpora je určena na fungování krajských center
v jednotlivých sportech, která splnila požadavky pro jejich vznik.
Mezi uznatelné náklady patří: nákup materiálu, nákup služeb, náklady na
dopravu (na soustředění, zápasy apod.), cestovné, zajištění lékařské sportovní
prohlídky, nákup léků a zdravotnického materiálu pro potřeby doplnění
oddílové lékárny, ostatní osobní výdaje - náhrady pro rozhodčí, trenéry a z nich
plynoucí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ubytování a stravování
účastníků, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nájemné sportovních areálů,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a odměny (věcné
ceny) pro účastníky. Všechny tyto náklady musí souviset se sportovní
celoroční činností.
Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
působící v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je ve stanovách
žadatele uvedena jako činnost hlavní)
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
nebyla
13
4,51
13
4,51
2017
nebyla
15
5,22
15
5,22
2018
nebyla
16
5,48
16
5,48
Počet krajských center talentované mládeže se může během příštího roku o
několik zvýšit. Rizikem je pak nedostatečná alokace programu.
Žadatelé mohou žádat na DT MŠMT - Program Talent

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Max. částka bude stanovena dle jednotlivých sportovních odvětví.
60 000 Kč
max. 40 %
5 800 000 Kč
☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

říjen 2019
OŠMS/M. Kastner
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru ve
sportovních disciplínách 2019
2.8: Sport a tělovýchova

Vrcholem sportovce bývá často účast na mistrovství před domácím publikem.
Řada klubů má snahu tato mistrovství na území Kraje Vysočina pořádat. Tím
dochází ke zviditelnění a zlepšení image našeho kraje. Pořádání těchto
mistrovství je však mnohdy finančně značně náročné. Cílem tohoto programu
je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje Vysočina, jejichž
pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.
GP bude podporovat pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy, světa a
světových pohárů na území Kraje Vysočina. Lze hradit pouze tyto neinvestiční
náklady prokazatelně související s pořádáním mistrovství: náklady na dopravu,
náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu mistrovství, náklady na
rozhodčí, náklady na provozní zajištění mistrovství (nájem apod.), náklady na
propagaci mistrovství, tiskové materiály, webová prezentace, nákup materiálu
a služeb, odměny pro účastníky.
NNO, školy
Každoročně se na území Kraje Vysočina pořádají desítky oficiálních
mistrovství.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,30
15
0,49
15
0,49
2017
1,20
12
0,41
12
0,41
2018
1,30
V alokovaných částkách je zahrnut také program na účast na mistrovstvích
v zahraničí.
Alokovaná částka byla dosud spojená s poskytováním dotací na účast na
mistrovstvích. Tento DT se doplňuje s GP Jednorázové akce.
MŠMT
vyhlašuje program Významné sportovní akce na rok 2018.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
50 000 Kč – v případě, že stejný žadatel žádá na více mistrovství nesmí
souhrn dotací v rámci tohoto DT překročit 100 000 Kč pro 1 žadatele
10 000 Kč
50 %
600 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

V průběhu celého roku 2019. Poslední žádost lze podat 31.10.
OŠMS/Z. Beneš
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek
pro děti a mládež 2019
2.7. Volnočasové aktivity

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání krajských a vyšších kol
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež konaných na území Kraje
Vysočina.
Žáci a studenti mohou díky soutěžím prohlubovat své znalosti a dovednosti,
také se setkají s vrstevníky, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či
republikou.
MŠMT finančně podporuje jen „tradiční“ soutěže a olympiády (matematická,
biologická, chemická, atd.). Soutěže technických (autoopravář, obráběč kovů,
truhlář) či jiných oborů (kuchař, číšník, kadeřnice, zdravotnické obory) bývají
opomíjeny.
Program podporuje rozvoj mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a
mládeže. Podporovány jsou soutěže a přehlídky pro děti a mládež.
V rámci celkových uznatelných nákladů lze hradit pouze tyto neinvestiční
náklady prokazatelně související s pořádáním soutěže: náklady na dopravu,
náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu soutěže, náklady na
porotce, rozhodčí a lektory, náklady na provozní a organizační zajištění
soutěže (nájem atd.), náklady na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové
prezentace, nákup materiálu a služeb, odměny (ceny) pro soutěžící účastníky.
- školy a školská zařízení, NNO (spolky, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti)
- počet žadatelů je v řádu desítek
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
0,45
30
0,49
27
0,44
2017
0,45
30
0,56
26
0,50
2018
0,45
MŠMT
finančně
podporuje
soutěže,
které
vyhlašuje
nebo
je
spoluvyhlašovatelem. Avšak soutěže bez návaznosti na MŠMT podpořeny
nejsou. Program finančně podporuje soutěže, které nemají návaznost
na MŠMT (truhlářská soutěž, ekologická soutěž, logická olympiáda, přehlídka
dětského divadla).
DT je jedinou možností, jak lze získat peníze na soutěž.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
40 000 Kč
10 000 Kč
40 %
500 000 Kč
V loňském roce byla poptávka žadatelů vyšší než alokace, tudíž doporučujeme
navýšit alokaci programu.

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Sběr probíhá průběžně celý rok. Poslední žádost lze podat 31.10.
OŠMS/Marie Kacetlová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Účast na mistrovství Evropy a světa 2019
2.8: Sport a tělovýchova
Odměnou úspěšným sportovcům je nominace a účast na mistrovství Evropy či
světa. Na těchto mistrovstvích nereprezentují jen sebe, ale také svůj klub,
město a kraj. Mistrovství se však konají po celém světě, často se jedná i o
několikadenní akce, což znamená vysoké finanční nároky pro daného
sportovce, případně pro klub. Cílem je podpořit tyto úspěšné sportovce při
reprezentaci kraje na mistrovství.
GP bude podporovat sportovce účastnící se mistrovství Evropy a světa v dané
sportovní disciplíně. Lze hradit pouze neinvestiční náklady prokazatelně
související s účastí na mistrovství: náklady na dopravu na mistrovství a zpět
(včetně pojištění osob), náklady na ubytování a stravné, náklady na startovné
na mistrovství.
NNO, školy
Každoročně se desítky sportovců a sportovních kolektivů z Kraje Vysočina
nominují na mistrovství Evropy či světa.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,30
35
0,63
34
0,59
2017
1,20
40
0,80
39
0,79
2018
1,30
V alokovaných částkách je zahrnut také program na pořádání mistrovství.
MŠMT vyhlašuje program REPRE 2018, ze kterého lze hradit i náklady na
účast na mezinárodních soutěžích.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
25 000 Kč u jednotlivců a 40 000 Kč u kolektivů - souhrn dotací poskytnutých
v rámci tohoto DT nesmí překročit 100 000 Kč
10 000 Kč
50 %
900 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

V průběhu celého roku. Poslední žádost lze podat 31.10.
OŠMS/Zdeněk Beneš
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Učební pomůcky ZUŠ 2019
2.7 Volnočasové aktivity
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění materiálního
vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které poskytují
základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, umožňují
podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky. Finanční podpora má přispět k
pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků základních
uměleckých škol prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.
V rámci DP budou financovány opravy nebo pořízení učebních pomůcek pro
ZUŠ.
Základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele v Kraji Vysočina (v
současné době 24 subjektů)
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
0,90
13
0,79
13
0,62
2017
0,90
17
1,30
11
0,78
2018
1,00
17
1,60
13
0,99
DT nemá vazby na jiné dotační tituly (kraje, státu, EU); s žádným titulem se ne
doplňuje a nedubluje; DT kraje je jedinou možností jak na podporovanou
aktivitu mohou žadatelé získat podporu; v rámci DT není podporována
absorpční kapacita operačních programů EU
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
max. výše podpory je na nákup učebních pomůcek 300 tis. Kč a na opravu
nejvýše 100 tis. Kč
min. výše podpory je 10 000 Kč na nákup nebo opravu
spoluúčast kraje je max. 80 %
1 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Únor 2019
OŠMS/Zdeňka Hloušková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Sportujeme a volný čas 2019
2.7 Volnočasové aktivity
2.8 Sport a tělovýchova
Zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních, tělovýchovných a
volnočasových aktivit obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a
mládež, rozvoj prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity
obyvatel regionu.
Jedná se o sloučení Pravidel RK na podporu celoročních volnočasových aktivit
pro děti a mládež a GP Sportujeme do jednoho programu s 2 podprogramy.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit dětí, mládeže v regionu, a
to z důvodu podpory sportovních klubů, tělovýchovných jednot a organizací
pracujících s mládeží, rozvoje prvků občanské společnosti, vytvoření společné
identity obyvatel regionu a spolupráce jednotlivých organizací na regionálních
projektech v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina.
Podprogram A: Sportovní aktivity zaměřené na pravidelné celoroční sportovní
aktivity dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových
dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy jako
modelu zdravého životního stylu, na podporu sportovních klubů a
tělovýchovných jednot pracujících s mládeží v souladu s Programem rozvoje
Kraje Vysočina
Podprogram B: Volnočasové aktivity zaměřené na pravidelnou a dlouhodobou
aktivitu pro děti a mládež a činnosti, které napomáhají rozvoji, rozšiřování
a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží

Příjemci podpory

Podpora dle těchto podprogramů programu se vztahuje na akce realizované
v Kraji Vysočina.
Uznatelné náklady:
nákup materiálu (tiskové materiály a propagační předměty, věcné dary/věcné
ceny pro účastníky, potraviny, nákup léků a zdravotnického materiálu pro
potřeby doplnění oddílové lékárny, knihy a učební pomůcky, drobný hmotný
dlouhodobý majetek), nákup služeb (webové prezentace, nájemné, doprava,
ubytování a stravování, cestovné, občerstvení, startovné), ostatní osobní
výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry), ostatní nákupy jinde
nezařazené (náhrady za dopravu dětí na soustředění a zápasy dle vnitřních
předpisů či stanov příjemce). Všechny tyto náklady musí souviset s celoroční
volnočasovou nebo sportovní činností.
Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
působící v oblasti sportu a volného času (u sportovních organizací musí mít
sportovní činnost uvedenou ve svých stanovách v hlavní činnosti)
Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích,
náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti
volného času

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační

Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času
Příjemce podpory musí mít sídlo v Kraji Vysočina.
Každoročně se jedná o cca 140 žadatelů, z nichž cca 92 % žadatelů tvoří
neziskové organizace; zbylých 8 % připadá na o.p.s., školy a školská zařízení
a církevní organizace.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
3,6
145
7,57
65
3,59
2017
4,3
128
6,47
78
4,11
2018
4,5
142
7,19
81
4,48
jedná se o čísla sečtená ze dvou programů (Volný čas a Sportujeme)
GP nemá vazbu na jiné dotační tituly na krajské, národní ani evropské úrovni.
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tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Podprogram A: 30 000 Kč
Podprogram B: 60 000 Kč
10 000 Kč
60 %
Podprogram A: 1 250 000Kč (od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019)
Podprogram B: 2 000 000 Kč (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Celková alokace: 3 250 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

polovina ledna 2019 – polovina února 2019
OŠMS/Kateřina Němcová, Ing. Milan Kastner, Mgr. Marie Kacetlová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %

Územní plány 2019
2.12 Příprava územně plánovací dokumentace
Cílem programu je podpora zpracování územních plánů především malých
obcí. Malé obce by si bez dotace územní plán ve většině případů samy
nepořídily. Územní plán je mnohdy nezbytnou podmínkou pro další rozvoj obcí,
popř. jeho existencí je podmíněno žádání o investiční projekty do programů
státu a EU.
Grantový program bude podporovat první pořízení návrhu územního plánu
celého správního území obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně na
etapu návrh územního plánu pro společné jednání. Program předpokládáme
vyhlašovat opakovaně. Program v principu navazuje na doposud využívané
Zásady ZK pro poskytování dotací územně plánovací činnost obcí, využívané
již od roku 2003.
Podmínky pro stanovení výše programu jsou nastaveny podle ceny za návrh
územního plánu pro společné jednání a jsou rozděleny do 3 skupin:
1) cena za návrh ÚP do 200 000,- Kč, obce obdrží max. 75% ceny, tj. (max.
150 000,- Kč),
2) od 200 001,- Kč do 400 000,- Kč obce obdrží max. 50% ceny, tj. (max.
200 000,- Kč)
3) od 400 001 a výše obce obdrží max. 25% ceny, (max. 250 000,- Kč).
Žadatelé podpory jsou obce Kraje Vysočina
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
2,37
21
2,37
21
2,37
2017
2,00
20
2,00
20
2,00
2018
1,84
16
1,84
16
1,84
Pro rok 2019 předpokládáme objem finančních prostředků dotačního titulu
oproti roku 2018 vyšší. Důvodem navýšení částky je prodloužená lhůta pro
sběr žádostí. Dle doposud schválených zásad pro poskytování dotací jsou
žádosti podávány na rok 2019 do 30. 9. 2018. Takto se lhůta pro přijímání
žádostí prodlouží až do dubna 2019. Dalším důvodem navýšení finančních
prostředků je zahrnutí částky DPH do ceny za návrh územního plánu (doposud
byla částka dotace vypočítána z částky bez DPH).
DT nemá vazbu jiné dotační tituly kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
vyhlásilo pro rok 2016, 2017 a 2018 v rámci Národního programu Podpora
územně plánovacích činností obcí dotační titul Územní plán. Je předpoklad, že
tento titul bude vyhlášen i pro rok 2019. Úspěšnost obcí z kraje v tomto
programu je mizivá. Doposud pouze v roce 2016 dotaci obdržela 1 obec, pět
obcí bylo neúspěšných (žádosti 2016 a 2017). Pro rok 2018 požádaly také 3
obce z našeho kraje, zatím nemáme informace, zda bylo o dotacích již
rozhodnuto. Zaměření dotačního titulu MMR je obdobné jako dotační titul kraje
– poskytnutí dotace obcím, které mají zpracovanou územně plánovací
dokumentaci do roku 2006 nebo nemají žádný územní plán. Příjemci dotace
jsou obce na území ČR, mimo ORP, hl. města Prahy a obcí, které byly/jsou
příjemcem dotace na pořízení dotace na pořízení návrhu územního plánu
z IOP nebo Programu rozvoje venkova.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
max. výše podpory pro 1 žadatele je závislá od ceny za návrh územního plánu
a rozdělení do 3 skupin a činí max. 150 000 Kč, 200 000 Kč a 250 000 Kč.
50 000 Kč
spoluúčast kraje je opět odvislá od ceny návrhu územního plánu a rozdělení do
3 skupin a činí max. 75 %, 50 % a 25 %.
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Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

3 200 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Březen až duben 2019
OÚPSŘ/ Lenka Ryšavá
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019
2.11 Kvalitní veřejná správa
Místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro uplatnění principů
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Prostřednictvím
zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a zapojování
veřejnosti míří k vyšší zodpovědnosti občanů za jejich životy. Kraj Vysočina
koordinuje MA21 na regionální úrovni a poskytuje metodickou a finanční
podporu realizátorům MA21 na svém území (města, obce, MAS, mikroregiony,
NNO) především pro zvyšování jejich kvality a popularizaci jejich aktivit a
výstupů.
S ohledem na významný vliv na zdraví je nutno zvyšovat pozornost věnovanou
zdravému životnímu stylu a prevenci nemocí. Zodpovědný přístup v oblasti
prevence ať ze strany odborníků tak samotných obyvatel přináší pozitivní
ekonomický přínos.
Cílem zásad je podpořit realizátory MA21 ke zvýšení kvality veřejné správy
v regionu i aktivit (Zdravých měst a obcí, Zdravých škol, NNO) vedoucích ke
zvýšení osvěty v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví obyvatel.
Podporovány jsou tyto aktivity:
a) zajištění osvětových kampaní, zajištění propagačních předmětů, zajištění
soutěží s naučnou tematikou, besed atp.
b) příprava, tisk a distribuce informačních materiálů
c) zavádění zdravého životního stylu do škol a organizací zřizovaných žadateli
(školení personálu, pořádání besed, nákup pomůcek atp.)
d) činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů a
realizace dětských fór a kulatých stolů
e) ekologické audity a ekologizace provozu škol a jiných právnických osob
zřizovaných či spravovaných žadatelem
f) pořádání výstav a prezentací, seminární a přednášková forma osvěty,
akreditované školení
g) pořádání kulatých stolů, seminářů a konzultací
h) aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti do plánování rozvoje
i) vypracování a aktualizace strategií UR za účasti veřejnosti, poradenství a
konzultace ke strategické dokumentaci, zpracování zdravotních plánů
j) zajištění propagace MA21 a podpory zdraví - webových stránek, tiskové a
mediální zprávy, inzerce
k) sledování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou
l) sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR
m) sociologické průzkumy, ankety, oborové studie
n) zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě
Pro realizátory MA21 v kategorii B a v kategorii C, kteří si nechávají dělat
audity, se zvažuje navýšení maximální částku podpory. Zvýší se tím ale
spolufinancování. Pokud zájem nebude, DT zůstane stejný jako
v předcházejícím roce
Realizátoři MA21 (města, obce, mikroregiony, MAS a NNO), v kraji je 56 (dle
oficiální Databáze MA21 v roce 2018); Zdravé školy (dle údajů ze Státního
zdravotního ústavu v roce 2018), v kraji je 52.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
2,80
55
2,83
54
2,79
2017
2,80
54
2,80
54
2,80
2018
2,80
50
2,70
50
2,70
Národní program Životní prostředí - výzvy na podporu realizace MA21
OPZ – PO 4 Efektivní veřejná správa
DT Jednorázové akce – tituly se doplňují
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)

24

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)

realizátoři MA21 v kategorii Zájemci 40 tis., v kategorii D 60 tis., v kategorii C a
B 80 tis. Kč, Zdravé školy 60 tis. Kč
10 000 Kč
60 %
2 800 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Únor 2019
ORR/Gabriela Šmikmátorová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Bezpečná silnice 2019
3.1: Moderní dopravní infrastruktura
3.2: Zkvalitnění služeb veřejné hromadné dopravy
3.3: Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy ve městech
Zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích v obcích Kraje
Vysočina. Zvýšení ochrany účastníků silničního provozu.
Výstavba a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy v Kraji Vysočina,
které mnohdy nesplňují příslušné normy a bezpečnost silničního provozu a
jejich umístění je z pohledu dopravy neefektivní.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování:
1. osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro chodce zvyšujících
bezpečnost silničního provozu ve městech a v obcích.
2. výstavby a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy.
Rozdělení GP na podprogramy:
A: Osvětlení přechodů pro chodce
B: Zastávky veřejné linkové dopravy

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Oproti loňskému ročníku GP se snižuje počet podprogramů ze 3 na 2.
Vzhledem k nezájmu žadatelů již nebude v tomto ročníku vypsán podprogram
Parkovací systémy P+R (parkovací místa pro přestup z auta na veřejnou
linkovou a drážní dopravu v Kraji Vysočina). U stávajících podprogramů A a B
se předpokládá stejný rozsah podpory jako v předcházejícím roce.
město, městys, obec
Potenciální počet žadatelů - 704
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
3,50
21
2,39
14
1,70
2017
2,40
23
2,04
18
1,74
2018
3,00
17
1,32
14
1,03
Poptávka po GP Bezpečná silnice trvá. V průběhu posledních ročníků je
registrován stabilní zájem ze strany obcí o modernizaci zastávek veřejné
linkové dopravy i osvětlení přechodů pro chodce.
Žadatelé mohou požádat o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury
či jiných zdrojů, např. nadace.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Podprogram A: 200 tis. Kč
Podprogram B: 300 tis. Kč
Podprogram A: 30 tis. Kč
Podprogram B: 50 tis. Kč
50 % spoluúčast kraje u obou podprogramů
1 200 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Březen - Duben 2019
ODSH / M. Žižka, L. Řídká
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Čistá voda 2019
3.4: Zásobování pitnou vodou (podprogram A)
3.5: Odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B)
4.7: Ochrana před povodněmi a suchem (podprogram C)
Podprogram A: Podpořit přípravu zajištění dodávky pitné vody v odpovídající
jakosti a množství (pitná voda je základní potřebou všech obyvatel). Obce
každoročně řeší problémy s dodávkou kvalitní pitné vody, které jsou
v posledních 3 letech často způsobeny dlouhodobým suchem.
Podprogram B: Podpořit přípravu snížení množství znečištění vypouštěného
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů (ze 704 obcí na území
kraje má zajištěno čištění svých odpadních vod méně než 1/3; podle ČSÚ bylo
v roce 2016 napojeno na kanalizaci ukončenou ČOV 76,3 % obyvatel kraje,
což je pod celorepublikovým průměrem 81,2 %)
Podprogram C: Podpořit přípravu zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a
suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů (od roku 2000 došlo
několikrát k povodním, které způsobily značné škody na majetku; poslední 3
roky jsou problémy se suchem a s tím související problémy s nedostatečným
množstvím nebo kvalitou dodávané vody z lokálních zdrojů podzemních vod,
které mají každoročně desítky obcí)
Podpora zpracování průzkumů, studií nebo projektových dokumentací:
Podprogram A: Spolufinancování studií nebo projektových dokumentací
zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se zásobováním pitnou
vodou
Podprogram B: Spolufinancování studií nebo projektových dokumentací
zejména pro územní a stavební řízení souvisejících s odváděním a čištěním
odpadních vod
Podprogram C: Spolufinancování studií nebo projektových dokumentací
zejména pro územní a stavební řízení souvisejících s ochranou před
povodněmi nebo suchem nebo spolufinancování hydrogeologických průzkumů
nebo průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů podzemních vod pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Dotační titul zůstane stejný jako v roce 2018.
Obce, městyse, města
Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Právnické osoby, ve kterých obce, městyse, města mají alespoň 75 %
majetková práva, vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
a vykazují minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
6,20
108
12,1
54
6,20
2017
9,00
67
8,30
57
7,60
2018
7,00
73
8,83
46
6,95
O program žadatelé projevují každoročně setrvalý zájem, jelikož pomocí
podprogramu A a B dojde k přípravě zajištění technické vybavenosti v obcích,
pomocí podprogramu B dojde k přípravě zlepšení životního prostředí zejména
zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod mj. v územích s mimořádným
zájmem ochrany vod nebo ochrany přírody (např. povodí vodárenských nádrží,
CHKO, CHOPAV, Natura 2000) a pomocí podprogramu C dojde k přípravě
zvýšení úrovně ochrany životů i majetku obyvatel obcí, k přípravě zlepšení
zadržování vody v krajině apod. Zároveň pomocí podprogramu C dojde
k vyhledání nových vodních zdrojů, zejména u obcí, které mají z důvodu sucha
nedostatek vody ve stávajících zdrojích vody.
Výstupy (studie a projektové dokumentace zejména pro územní nebo stavební
řízení) spolufinancované tímto dotačním titulem slouží jako nutný podklad pro
žádosti o finanční prostředky na vlastní realizace staveb ze státního rozpočtu,
fondů Evropské Unie nebo dotačního titulu kraje, které tyto studie nebo
projektové dokumentace nepodporují (pouze v OPŽP může být zpracovaná
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Max. podpora v Kč

projektová dokumentace částečně uznatelným nákladem). Investiční náklady
v Kraji Vysočina na samotné realizace staveb vodních děl činí každoročně
stovky milionů korun.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
300 000 Kč

Min. podpora v Kč

20 000 Kč

Spoluúčast kraje v %

max. 60 %

Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

7 000 000 Kč

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

březen 2019
OŽPZ / Ing. Radek Zvolánek, Ing. Martin Drápela
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Stavby ve vodním hospodářství 2019
3.4: Zásobování pitnou vodou (podprogram A)
3.5: Odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B)
4.7: Ochrana před povodněmi a suchem (podprogram C)
Podprogram A: Podpořit stavby k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající
jakosti a množství (pitná voda je základní potřebou všech obyvatel).; Obce
každoročně řeší problémy s dodávkou kvalitní pitné vody z lokálních zdrojů
podzemních vod, které jsou v posledních 3 letech způsobeny dopady
dlouhodobého sucha.
Podprogram B: Podpořit stavby ke snížení množství znečištění vypouštěného
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů (ze 704 obcí na území
kraje má zajištěno čištění svých odpadních vod méně než 1/3; podle ČSÚ bylo
v roce 2016 napojeno na kanalizaci ukončenou ČOV 76,3 obyvatel, což je pod
celorepublikovým průměrem 81,2 %)
Podprogram C: Podpořit stavby ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a
suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů (od roku 2000 došlo
několikrát k povodním, které způsobily značné škody na majetku; poslední 3
roky jsou problémy s řešením dopadů dlouhodobého sucha včetně zadržování
vody v krajině)
Podpora realizace investičních akcí:
Podprogram A: Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných
objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní
šachty apod.)
Podprogram B: Výstavba nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu nebo
zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování
dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství, výstavba
stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu odvádějících odpadní
vody a sloužících veřejné potřebě
Podprogram C: Výstavba vodních děl sloužících k ochraně před povodněmi
nebo suchem
Obce, městyse, města
Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Právnické osoby, ve kterých obce, městyse, města mají alespoň 75 %
majetková práva, vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
a vykazují minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
49,00
35
61,50
31
48,70
2017
56,00
33
71,00
30
61,40
2018
60,00
22
63,20
21
59,80
Dotační titul navazuje na dosavadní Zásady ZK pro poskytování dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací a rozšiřuje je o podprogram C. O dotace
podle dosavadních zásad ZK žadatelé projevují každoročně setrvalý zájem,
jelikož pomocí podprogramu A a B dojde k podpoře zajištění technické
vybavenosti v obcích, pomocí podprogramu B dojde k podpoře zlepšení
životního prostředí zejména zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod
mj. v územích s mimořádným zájmem ochrany vod nebo ochrany přírody
(např. povodí vodárenských nádrží, CHKO, CHOPAV, Natura 2000) a pomocí
podprogramu C dojde k podpoře zvýšení úrovně ochrany životů i majetku
obyvatel obcí, k podpoře zlepšení nebo stabilizaci zadržování vody v krajině
apod.
Realizace podporovaných staveb mohou být podporovány i z jiných dotačních
titulů např. ze státního rozpočtu nebo fondů Evropské Unie (OPŽP), ale
finanční prostředky v těchto dotačních titulech jsou nedostatečné a podpora
bývá podstatně nižší než 75 % (zpravidla kolem 60 %). Dotační titul kraje
podporuje menší akce a zároveň umožňuje slučitelnost podpory s jinými
dotačními tituly.
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Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických

Min. podpora v Kč

kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
podprogram A: 5 000 000 Kč
podprogram B: 10 000 000 Kč
podprogram C: 1 000 000 Kč
50 000 Kč

Spoluúčast kraje v %

max. 75 %

Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

70 000 000 Kč

Max. podpora v Kč

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

leden 2019
OŽPZ / Ing. Radek Zvolánek, Ing. Martin Drápela
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Informační a komunikační technologie 2019
3.6: Infrastruktura ICT
3.7: Elektronické služby veřejného sektoru (eGovernment)
3.8: ICT gramotnost a vzdělávání
Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina
s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při
zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy,
vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji
Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím
datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí – otevřených
vysokorychlostních sítí nové generace).
Oproti roku 2018 došlo ke sloučení GP Informační a komunikační technologie
a Infrastruktura ICT v jeden dotační titul, který ponese název „Informační a
komunikační technologie 2019“. Podmínky a aktivity předpokládáme podobné
jako v roce 2018. Grantový program bude rozčleněn na 4 podprogramy:
Titul A: Elektronické služby veřejné správy
Zaměření na rozvoj služeb eGovernmentu (eGSB, Portál občana, úplné
elektronické podání, elektronický podpis), na podporu elektronických identit
(eIDAS, NIA, EDUID), pokročilejší formy webů (vkládání dynamických prvků,
redakční systémy, aplikace informující o agendách, dostupnost stránek pro
postižené občany, externí a interní sekce, marketingové nástroje, interaktivní
procházky, podpora Web 2.0 a HTML 5, integrace sociálních sítí, responzivní
web, mobilní aplikace, GIS atd.), integraci mapových služeb, služeb sociálních
sítí, autentizačních a federalizačních služeb.
Titul B: Bezpečnost dat a virtualizace
Zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW / SW / organizačních opatření
(podpora konkrétních témat v oblasti antivirové a antispamové ochrany,
aktualizace OS, síťové bezpečnosti, bezpečnosti aplikací, bezpečnostních
testů, zálohování a archivace dat včetně řešení komplexní bezpečnostní
politiky, dále digitalizace a dlouhodobá archivace). Včetně realizace opatření
navazujících na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a
implementace systému řízení bezpečnosti (ISMS) popř. ISO 27001. Serverová
a desktopová virtualizace, SW a HW pro virtualizaci, vysokou dostupnost a
disaster-recovery řešení. Snižování nákladů na provoz HW, navýšení
životnosti popř. cyklu obnovy HW.
Titul C: Síťová infrastruktura
Zaměření na rozvoj síťové infrastruktury v návaznosti na projekt ROWANet,
rozvoj otevřených sítí (NGA), zpřístupnění vysokorychlostního připojení k
internetu, rozvoj stávající základní komunikační infrastruktury a prvků pasivní
infrastruktury, podporu tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových
technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k
veřejnému internetu a páteřním sítím. Podpora rozvoje vysokorychlostního
přístupu k internetu i pro domácnosti a soukromý sektor na bázi NGA. Projekty
zaměřené na sdílení infrastruktury (liniové stavby) a koordinaci výstavby.

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Titul D: Digitální gramotnost
Zaměření na zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ICT. Podpora projektů
zaměřených na vzdělávání odborných IT pracovníků úřadů, na eGovernment
vzdělávání úředníků/pracovníků, na obecné IT vzdělávací programy
v organizacích (výukové moduly pro žáky, učitele).
Obce, městyse, města, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje (pouze tituly
A a D), příspěvkové organizace obcí.
Informační a komunikační technologie
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Rok

Alokace
DT
v mil. Kč

Počet
žadatelů

Požadovaná
dotace v mil.
Kč

Počet
uspokojených
žadatelů

Rozdělená
dotace v mil.
Kč

114
82
86

3,82
2,28
3,43

87
69
66

3,19
1,93
2,50

Počet
žadatelů

Požadovaná
dotace v mil.
Kč

Počet
uspokojených
žadatelů

Rozdělená
dotace v mil.
Kč

2016
3,20
2017
3,00
2018
2,50
Infrastruktura ICT
Rok

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč

Min. podpora v Kč

Spoluúčast kraje v %

Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Alokace
DT
v mil. Kč

32
2016
2,70
6,17
12
2,66
2017
3,20
21
4,19
13
3,11
2018
3,50
23
4,88
15
3,45
Stále zaznamenáváme vysoký zájem o podporu výše uvedených aktivit, neboť
pokrývá oblasti, na které není možné získat dotační prostředky z jiných zdrojů.
Cílem je zajistit jejich rozvoj, zejména v oblastech, kde dlouhodobě dochází
k tržnímu selhání a neexistují komerční zájmy pro poskytování kvalitního a
vysokorychlostního připojení k internetu. Obce a města nemají šanci získat
podporu ze strany státu, jelikož operační program OP PIK, zaměřený právě na
rozvoj moderní infrastruktury v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové
generace, byl omezen pouze pro soukromé subjekty. Rovněž zvyšování IT
bezpečnosti, ať už v oblasti technologií nebo formou vzdělávání, je stále
vysoce aktuální téma, které řeší příjemci podpory (vyčerpaná alokace IROP).
Grantový program nemá vazbu na jiné dotační tituly, žadatelé nemají jinou
možnost jak získat pro příslušné aktivity podporu.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Titul A: 50 000 Kč
Titul B: 200 000 Kč
Titul C: 250 000 Kč
Titul D: 50 000 Kč
Titul A: 10 000 Kč
Titul B: 20 000 Kč
Titul C: 20 000 Kč
Titul D: 10 000 Kč
Titul A: 50%
Titul B: 60%
Titul C: 60%
Titul D: 70%
5 000 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

březen – duben 2019
OI/Dana Šťastná, Klára Jiráková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019
Opatření 3.9 Efektivní krizové řízení
Účelem dotačního programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek
požární ochrany obcí.
Finanční příspěvek na výdaje obcí neinvestičního charakteru na udržení a
rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí – finanční příspěvek na
provoz jednotky PO obce (např. pořízení materiálu, vybavení neinvestičního
charakteru, PHM, opravy techniky a zařízení, technické prohlídky, lékařské
prohlídky apod.).
Obce Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie
JPO II, JPO III nebo JPO V s CAS
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
4,69
141
4,71
132
4,31
2017
4,71
156
4,76
144
4,30
2018
4,30
160
4,35
160
4,30
Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně je uloženo kraji přispívat
obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
DT nemá vazbu na jiný dotační titul.

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
45 000 Kč
15 000 Kč
100 %
4 400 000 Kč
☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Březen 2019
OSH/Pavel Dvořák, Iva Leflerová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019
Opatření 3.9 Efektivní krizové řízení
Účelem dotačního programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek
požární ochrany obcí. Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně je
uloženo kraji přispívat obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí.
Při řešení mimořádných situací s výpadky elektrické energie, a nejen těch, jsou
výraznou pomocí právě JPO obcí vybavené elektrocentrálami. Tyto jednotky
však nyní nedisponují vůbec, nebo zcela minimálním počtem elektrocentrál
schopnými poskytnout pomoc při dlouhodobém výpadku elektrické energie v
takovém rozsahu, jaký způsobila větrná smršť Herwart. Je pravděpodobné, že
vlivem změny klimatu, která se v posledních letech projevuje, budou krizové a
mimořádné události způsobující výpadky elektrické energie v příštích letech
opakovat stále častěji. Je proto nanejvýš vhodné se na tyto situace v předstihu
připravit.
Dotace je určena obcím na nákup technického zařízení (elektrocentrály) do
vybavení jednotek požární ochrany.
Obce Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie
JPO II, JPO III nebo JPO V
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2018
2,00
93
3,04
61
2,13
Požadavek na vybavení JPO obcí elektrocentrálami prokazují závěry z
vyhodnocení větrné smršti Herwart ze dne 29. 10. 2017, kdy byla zasažena
plošně celá ČR, a v rámci Kraje Vysočina bylo řešeno okolo 1400 událostí. Ze
strany postižených subjektů byly požadavky na HZS kraje na zajištění
poskytnutí záložních energetických zařízení pro sociální zařízení, zemědělské
objekty (kravíny) nebo domácnosti. HZS Kraje Vysočina ale disponuje pouze
omezenými možnostmi. Prioritou je vlastní zabezpečení akceschopnosti
jednotek (výjezd jednotek, spojení atd.).
DT nemá vazbu na jiný dotační titul.

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
35 000 Kč
25 000 Kč
50 %
2 000 000 Kč
☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

květen 2019
OSH/Pavel Dvořák, Iva Leflerová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Venkovské prodejny 2019
4.1: Obnova a rozvoj venkovského prostoru
Zachování existujících prodejen potravin a smíšeného zboží v malých obcích
Kraje Vysočina. Kvalita života na venkově a ochota obyvatel v něm zůstávat je
mj. podmíněna i kvalitou a dostupností potřebné občanské vybavenosti a
služeb. Zvláště pro seniory ale i další občany nevlastnící automobil, tedy bez
možnosti cestování (v malých sídlech se špatnou dopravní dostupností
veřejnou dopravou) je existence prodejny potravin, případně smíšeného zboží
v místě bydliště prioritní. Existence těchto obchodů je mnohdy závislá na
spolufinancování provozu ze strany obcí. Příspěvky obcí se pohybují v řádech
desítek tisíc Kč.
Program bude podporovat spolufinancování provozních nákladů vzniklých
provozováním prodejny potravin případně prodejny smíšeného zboží, buď
pomocí transferu finančních prostředků, pokud obec není provozovatelem
prodejny (darovací, dotační smlouva), nebo pomocí úhrady části provozních
nákladů (voda, paliva, energie, mzdy), pokud obec je provozovatelem
prodejny. Preferovány budou obchody, které poskytují další služby pro občany
mimo prodeje potravin a smíšeného zboží. Program zůstane stejný jako
v předcházejícím roce.
Obce do 5000 obyvatel. Prodejna musí být umístěna v sídle do 400 obyvatel.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2017
2,00
91
3,55
55
2,00
2018
4,00
106
4,27
94
3,77
Provozní náklady není možné řešit v rámci jiných dotačních titulů.
Stavební úpravy obchodu je možné provádět v rámci POVV (ty ale nejsou
předmětem podpory v rámci tohoto programu); MMR předpokládá od roku
2019 spuštění programu zaměřeného na pořízení vybavení a stavební úpravy
prodejen.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
50 000 Kč
20 000 Kč
70 %
4 000 000 Kč

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

květen 2019
ORR/L.Hrůza,D.Vichr
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Obnova venkova Vysočiny 2019
4.1: Obnova a rozvoj venkovského prostoru
Zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění
potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích. Financování
infrastruktury obcí má svůj „historický dluh“. I když jsou daňové příjmy obcí
postupně zvyšovány, mnohé malé obce nejsou schopny zafinancovat rozvoj
nezbytné infrastruktury ze svých prostředků či zadministrovat žádost v rámci
složitějších dotačních titulů MMR či EU.
Podpora stavební obnovy objektů a infrastruktury v majetku obce (např. místní
komunikace, chodníky, dětská hřiště, školy, školky, veřejné osvětlení,
komunální technika, hasičské zbrojnice včetně jejich vybavení, veřejná zeleň,
kulturní domy, komunální technika apod.)
Navrhovaný program spojí původní Program obnovy venkova Vysočiny
(Zásady ZK) a grantový program FV Rozvoj vesnice do jednoho celku.
Současný POV bude v podstatě rozšířen o větší obce, které budou smět
realizovat svůj projekt pouze v místní části s libovolným zaměřením tak jako
menší obce.
Obce do 1500 obyvatel (libovolné umístění realizovaného projektu) – 661 obcí
Obce nad 1500 obyvatel (realizace projektu pouze v místní části) – 43 obcí
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
71,45
650
80,58
643
69,75
2017
80,00
646
76,82
646
76,82
2018
85,00
637
79,97
637
79,97
Uvedený statistický přehled se týká jen POV. GP Rozvoj vesnice byl
vyhlašován v předchozích letech v objemu 3-4 mil. Kč ročně.
Některé typy projektů jsou podporovány v rámci DT MMR „Podpora obnovy a
rozvoje venkova“ (místní komunikace, hřiště a sportoviště, sakrální
architektura). Na stejný typ projektů je možné rovněž požádat v rámci
některých krajských programů (např. GP Sportoviště, GP Naše škola apod.).
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
127 000 Kč
30 000 Kč
40 % - obce do 300 obyvatel
50 % - obce od 301 obyvatel a více
89 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Leden 2019 – Červen 2019
ORR/D.Vichr, L. Hrůza
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Hospodaření v lesích 2019
4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
Stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Pro zachování
a případně rozvoj těchto efektů je třeba realizovat řadu hospodářských
opatření, které jsou finančně náročné a legislativně obtížně vymahatelné. Lesy
jsou ohrožené kalamitami způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či
klimatickými změnami (suchem). Podporou např. použití vhodného
reprodukčního materiálu, potřebné péče o založené lesní porosty, výchovy
porostů, údržby a budování lesní cestní sítě, svážnic a technologických linek
nebo použití vhodných technologií je možné přispívat k snižování ohrožení
lesů.
Podpora např. provádění zalesnění vhodným reprodukčním materiálem,
opatření ke stabilizaci porostů, moderních ekologických postupů a technologií,
údržby a budování lesní cestní sítě, svážnic a technologických linek, opatření
na úseku ochrany lesa.
Vlastníci a nájemci lesů v Kraji Vysočina – celkem jde o více než 45 tis.
potenciálních žadatelů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
22,5
939
24,09
896
23,65
2017
15,00
556
11,08
526
10,56
2018
15,00
Program na rok 2018 je ještě nevyhodnocen (vyhlášen v červnu).
Při setkávání s vlastníky a nájemci lesů (včetně jejich zástupců ve SVOL a
České lesnické společnosti) je enormní tlak na pokračování poskytování dotací
v podobě 2015 – 2017 s důrazem na řešení důsledků klimatických změn buď
pokračováním podpory nákupu drobné lesní techniky, nebo opatření přímo
v lesích dle výše uvedeného obsahového zaměření.
Program rozvoje venkova
Příspěvek na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☒ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
max. podpora 500 000,- Kč/ na jednu žádost/projekt
min. 5 000 Kč (pozn. ORR – neodpovídá min. stanovené hranici 10 000 Kč)
100 % dotace; dotace bude vypočítána jako sazba – různorodě podle
jednotlivých položek
7 500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

průběžně od ledna 2019
OŽPZ/ Ing. Jiří Bartoš, Ing. Jitka Merunková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Zemědělské akce 2019
4.2 Stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu
Podpora je poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících
se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním a uváděním na trh
zemědělských produktů - uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU za
účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.
Cílem programu je seznámit širokou veřejnost s kvalitními zemědělskými
produkty, zvýšit zájem o tuto oblast, představit chovatelské a pěstitelské
úspěchy – tím, vším se snažíme vzbudit zájem o kvalitní potraviny a krátké
dodavatelské řetězce.
V rámci programu budou podporovány náklady typu: pořízení výstavních klecí,
odměny pro odborné hodnotitele na soutěžích, doprava vystavovaných
exponátů, odměny pro přednášející, pronájmy ploch, ceny soutěžícím…
Chceme podpořit akce jako jsou např. Bramborářské dny, Výstava skotu
v Radešínské Svratce, Chovatelské a včelařské výstavy, Myslivecké přehlídky
trofejí, odborné semináře, pěstitele kmínu…
Příjemci
podpory
jsou
právnické
osoby,
které
jsou
založeny
k nepodnikatelským účelům, tj. nestátní neziskové organizace (obecně
prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, spolky podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
nadační fondy podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Např. Bramborářský svaz, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Český
svaz chovatelů, Český svaz včelařů, Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Počet žádostí 20-30.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
0,95
18
0,98
18
0,95
2017
0,95
21
1,12
19
0,95
2018
1,25
24
1,18
23
1,15
Při setkávání se zástupci NNO z oblasti agrárního sektoru je velmi často
upozorňováno, že částka přidělená na tyto aktivity je velmi malá.
Můžeme říci, že uvedená skupina žadatelů nemá možnost využívat dot. titul,
který by byl zacílený na činnosti spojenými s prvovýrobou zemědělských
produktů a jejich propagaci – např. včelaři, chovatelé, zahrádkáři, myslivci….
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
max. podpora 100 000 Kč/ na jeden projekt, počet projektů pro subjekt není
omezen
min. 10 000 Kč
90 %
1 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

předpoklad únor 2019
OŽPZ/Ing. Jitka Merunková, Ing. Lenka Vondrová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje

Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Odpady a ekologická výchova 2019
3.10 Úspory a hospodaření s energiemi
4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
4.4 Péče o přírodu a krajinu Vysočiny
4.5 Nakládání s odpady
4.6 Zlepšování kvality ovzduší
Cílem podprogramu A je podpořit aktivity předcházení vzniku odpadů,
správné třídění a materiálové využití jednotlivých využitelných složek odpadu
v obcích, původcích komunálního odpadu, opatření vedoucí ke snižování
produkce odpadů. Všechny využitelné složky odpadu nejsou zatím v Kraji
Vysočina dostatečně tříděny a jako součást směsných komunálních odpadů
jsou převážně ukládány na skládky. Podprogram B - Realizací neinvestičních
aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblastech nakládání s
odpady, změny klimatu, příroda, přírodní a školní zahrady, lesní pedagogika,
zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav
životního prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí.
Podprogram A
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného
dlouhodobého majetku
 opravy a technické zhodnocení sběrných nádob na využitelné složky
komunálního odpadu
 opravy, technické zhodnocení a pořízení staveb - zpevnění a úprava
ploch pod sběrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu a
k opětovnému použití textilu
 nákup služeb (čištění, doprava nádob)
 nákup materiálu (sady tašek, sáčky, pytle)
Podprogram B
 nákup služeb (školící a vzdělávací, certifikace zahrady, výukové
programy, doprava apod.)
 nákup materiálu (drobný dlouhodobý majetek, tisk, učební a informační
pomůcky apod.)
 ostatní nákupy (opravy a udržování zahrad, poplatky konference
 věcné dary (pro účastníky a vítěze soutěží)
 ostatní osobní výdaje (DPP pro školního koordinátora EVVO)

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Oba DT zůstanou stejné jako v předcházejícím roce, pouze sloučeno do
jednoho DT, možnost podat jednu žádost do každého podprogramu a propojit
ekologickou výchovu v širším rozměru
 Obce na území Kraje Vysočina
 Příspěvkové organizace zřizované krajem a obcemi působící v oblasti
školství, odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí
 Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník působící v oblasti environmentální osvěty, ochrany ŽP
 Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez
ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech působící v oblasti env. osvěty,
ochrany životního prostředí
půjde o desítky žadatelů
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,40
110
4,57
33
1,39
2017
3,00
87
3,80
66
2,99
2018
3,00
44
2,38
37
2,00
Statistiky za podprogram B Ekologická výchova
Rok
Alokace
Počet
Požadova
Počet
Rozdělená

39

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

DT
žadatelů ná dotace
uspokojených
dotace
v mil. Kč
v mil. Kč
žadatelů
v mil. Kč
2016
1,40
48
1,98
29
1,29
2018
1,00
29
1,03
23
0,81
Doplňuje podporou menších a finančně méně nákladných projektů dotační
tituly národní na ekologickou výchovu – Životní prostředí (od 50 tis. Kč dotace)
a evropský OP Životní prostředí na technickou infrastrukturu odpadů (vhodné
žádat až od 500 tis Kč dotace). Zaměření je podobné.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Podprogram A/ 80 000 Kč
Podprogram B/ 40 000 Kč
20 000 Kč
Podprogram A/ 50 %
Podprogram B/ 25 %
3 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

15. ledna – 15. února 2019
OŽPZ/Ing. Eva. Navrátilová; Ing. I. Křivánková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Památkově chráněná území 2019
5.3 Ochrana a zachování kulturních památek jako hmotného kulturního
dědictví kraje
Program určený na obnovu původních nebo kulturně a historicky cenných
konstrukcí a prvků objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí
se v památkově chráněných územích (tj. v zónách a rezervacích) a podílejí se
na charakteru a výrazu památkově chráněných území.
Obnova dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních
prvků objektů nebo rehabilitace těchto konstrukcí a stavebních prvků dle
historicky doložitelného stavu objektů.
Vlastníci objektů v MPR a MPZ (zejména FO, obce a města, podnikatelské
subjekty apod.)
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,60
24
1,94
20
1,60
2017
1,60
27
2,19
19
1,60
2018
1,60
25
2,26
17
1,59
Není, žádný dotační titul tento druh obnovy nepodporuje.

☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)

☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
100 000 Kč
10 000 Kč
50 %
1 600 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Březen 2019
OKPPCR/ J. Panáčková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

Cyklodoprava a cykloturistika 2019
3.3. Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy ve městech
5.1. Infrastruktura cestovního ruchu
A) Zvýšení vybavenosti cyklotras podporou budování doprovodné
infrastruktury a rozvoje služeb s cílem zvýšení komfortu pro uživatele cyklotras.
B) Zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou
přípravy projektové dokumentace realizace cyklostezek a cyklotras.
C) Podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby základní infrastruktury pro
cyklodopravu a cykloturistiku s cílem dosáhnout ucelenosti, zvýšení
bezpečnosti a kvality sítě cyklotras a cyklostezek.
A) Budování, rekonstrukce a rozšiřování odpočívek podél cyklotras (posezení
resp. přístřešky, informační panely, fitness prvky a herní a prvky pro děti,
vzdělávací prvky a další drobný mobiliář), řešení parkování kol, zřízení a
vybavení půjčovny kol, elektrokol příp. koloběžek.
B) Projektová příprava cyklotras, cyklostezek v rozsahu všech stupňů
projektové dokumentace včetně studií proveditelnosti.
C) Údržba, opravy povrchů, celkové rekonstrukce cyklostezek a komunikací v
rámci sítě cyklotras a výstavba nových cyklostezek a komunikací prioritně
určených pro cyklisty.
Právnické osoby (veřejný i podnikatelský sektor) a fyzické osoby podnikající.
Absolutní většina ve všech podprogramech - obce III, II, I, dobrovolné svazky
obcí – vlastníci infrastruktury. Dále pak podnikatelské subjekty příp. fyzické
osoby podnikající: provozovatelé turistických atraktivit (zejména A), vlastníci
lesů resp. lesních cest, které jsou využívány v rámci sítě cykloturistických tras
(okrajově v C).
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
4,00
32
5,92
25
4,00
2017
4,00
25
4,85
20
4,00
2018
8,40
26
8,80
25
7,96
Podprogram A doplňuje národní zdroje v oblasti malých projektů (např.
NPPRCR). Výstavba a opravy cyklostezek, příp. opravy místních komunikací,
po kterých jsou vedeny cyklotrasy, jsou financovatelné částečně (specifická
pravidla jednotlivých DT) z národních i evropských zdrojů (SFDI, IROP příp.
MMR). Podprogram B je zaměřen na zvýšení absorpční kapacity v této oblasti.
Podprogram C pak doplňuje specifické národní a evropské zdroje financování
realizace, obnovy a opravy povrchů cyklostezek, komunikací v rámci cyklotras.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
A) max. 100 tis. Kč
B) max. 200 tis. Kč
C) max. 500 tis. Kč údržba, opravy a rekonstrukce (max. 2 mil. Kč výstavba)
A) min. 20 tis. Kč
B) min. 20 tis. Kč
C) min. 30 tis. Kč
A) spoluúčast min. 50 %
B) spoluúčast min. 50 %
C) spoluúčast min. 60 %
11 000 000 Kč
A) 700 000 Kč
B) 800 000 Kč
C) 9 500 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019
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Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu
Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Březen 2019
OKPPCR/Petr Stejskal, Veronika Švarcová

Regionální kultura 2019
5.4 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury
Grantový program prostřednictvím kulturních akcí a jejich pořadatelů patřičným
způsobem zviditelňuje Kraj Vysočina – zejména při propagaci. Rozvojový
grantový program, který má velký potenciál v práci především dobrovolníků
z občanských sdružení, kteří připravují různé kulturní akce pro občany obcí
a měst bez patřičného finančního ohodnocení. Jediná plošná podpora „živé
kultury“, která není zajištěna z jiných finančních zdrojů.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční
českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou,
fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity.
Finanční podpora je určena především na akce s širším společenským
přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury, zachování tradic,
rozvoj estetické tvořivosti a jedinečné kulturní akce s prokazatelným a
nezastupitelným významem pro Kraj Vysočina.
Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.)
Města, obce, dobrovolné svazky obcí
Příspěvkové organizace zřizované samosprávou nebo státní správou
Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,80
65
2,59
46
1,80
2017
1,80
54
2,21
46
1,80
2018
1,80
62
2,56
46
1,80

Vazba na jiné dotační
tituly

Program MK ČR na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit (na některé
akce celostátního rozsahu je možné žádat o dotaci z MK)

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
50 000 Kč
10 000 Kč
40 %
1 800 000 Kč

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

☒
březen
2019

☐

☐

☐

☐

☐

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Květen 2019
OKPPCR/J. Panáčková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Památky 2019
5.3. Ochrana a zachování kulturních památek jako hmotného kulturního
dědictví kraje
Uchování souhrnné památkové hodnoty movitých a nemovitých kulturních
památek v Kraji Vysočina (v Kraji Vysočina evidujeme téměř 6 tisíc památek)
a zpracování průzkumů kulturněhistorických hodnot a identifikaci poškození
a závad konstrukcí movitých i nemovitých kulturních památek v rámci přípravy
žádostí o dotace na následnou obnovu památek.
A Obnova památek Restaurování, obnova, oprava, rekonstrukce a údržba
kulturních památek prováděné v souladu se závazným stanoviskem
příslušného orgánu památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů
B Průzkumy památek Statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně
historické průzkumy, stratigrafické, mykologické, dendrochronologické
průzkumy, archeologické výzkumy, zaměření staveb apod.
Vlastníci kulturních památek (obce, PO a FO, spolky, nadace, církve ….).
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
13,00
102
17,34
80
13,00
2017
14,00
91
16,62
79
14,00
2018
14,00
107
19,80
78
14,00
Průzkumy
2016
0,50
37
0,80
23
0,50
2017
0,50
28
0,45
23
0,43
2018
0,50
25
0,53
25
0,53
Obnovu kulturních památek podporuje i Ministerstvo kultury svými dotačními
programy (Program regenerace MPR a MPZ, Havarijní program, Program
podpora obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností). Vzhledem k vysokým nákladům na obnovu kulturních památek je
nutné tyto programy kombinovat s dotacemi kraje (vícezdrojové financování).
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV- pro tento program potřebujeme komisi
složenou z odborníků v oblasti památkové péče
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)

☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

A) 350 000 Kč
B) 30 000 Kč
A) 10 000 Kč
B) 10 000 Kč
A) Obce 50%, ostatní vlastníci 40% (program požaduje min. 10% spoluúčast
obce, na jejímž katastrálním území se památka nachází)
B) 60%
14 500 000 Kč
A) 14 000 000 Kč
B) 500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

15. 1. až 15. 2. 2019
OKPPCR/J. Panáčková
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Turistická informační centra 2019
5.2. Služby v cestovním ruchu
Účelem poskytnutí dotace je podpora standardizace, zkvalitňování
a rozšiřování služeb poskytovaných TIC v oblasti cestovního ruchu v Kraji
Vysočina a zlepšení informovanosti o turistické nabídce v Kraji Vysočina.
V rámci dotačního titulu je podporováno pořízení kancelářské techniky
a mobiliáře, výpočetní techniky vč. softwaru, technického zařízení pro
poskytování informací mimo pracovní dobu, zbudování WC v prostorách TIC,
drobné stavební úpravy v prostorách TIC k vybudování bezbariérového
přístupu, navigační systém k sídlu TIC, venkovní mobiliář, náklady na
certifikaci TIC, náklady spojené se vzděláváním pracovníků, tištěné a
elektronické turistické propagační materiály, aktualizace či vytvoření webových
stránek TIC a mzdové náklady sezónních pracovníků.
Zásadní změnou je překlopení podpory do soutěžní formy programu Fondu
Vysočiny, dále se předpokládá úprava zaměření některých doplňkových
podmínek (např. služba Mystery shopping, která je jednou z podmínek, nebude
v roce 2019 poskytována) a drobné formální úpravy.
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která provozuje
TIC na území Kraje Vysočina a splňuje základní podmínky uvedené
v dotačním programu.
Na území Kraje Vysočina působí v současné době 48 TIC, přičemž o dotaci
žádá pravidelně přibližně 36 subjektů splňujících základní podmínky.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
1,50
36
1,40
36
1,30
2017
1,50
36
1,40
36
1,30
2018
2,00
36
2,10
36
2,00
Dotační titul se vhodně doplňuje s Národním programem podpory rozvoje
cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu (podporovány projekty v min. výši 250 tis. Kč
celkových uznatelných nákladů při splnění dalších podmínek).
Dotační titul kraje je pro žadatele u většiny uznatelných nákladů jedinou
možností jak na podporované aktivity získat podporu.
☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
max. 70 tis. Kč pro 1 žadatele
min. 20 000 Kč pro 1 žadatele
spoluúčast kraje ve100 % (spoluúčast příjemců není vyžadována)
2 000 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

únor 2019
OKPPCR/Vondráková Z., Švarcová V.
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly
Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Postupové přehlídky 2019
5.4 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury
Podpoření projektů vycházejících z tradic českého neprofesionálního umění a
české lidové kultury se zaměřením na tvůrčí zpracování jednotlivých činností a
rozvoj estetické tvořivosti.
Program upravuje systémový postup při poskytování dotací v oblasti
neprofesionálního umění (hudba, tanec, divadlo apod.), které se konají v Kraji
Vysočina:
A) pořadatelům krajských postupových přehlídek
B) pořadatelům národních přehlídek
NNO, města, školy
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2017
0,40
11
0,40
10
0,37
2016
0,40
12
0,38
11
0,35
2015
0,40
15
0,40
15
0,40
Účast na národní přehlídce (soubory postupující z krajského kola postupové
přehlídky) budou řešeny formou poskytnutí daru.
Přímou vazbu na jiné dotační tituly program nemá. Žadatelé pokrývají náklady i
z dalších zdrojů – z města nebo ministerstva kultury.
☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
A) 50 000 Kč
B) 70 000 Kč
10 000 Kč
spoluúčast kraje v 50 %
400 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2018

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

15. 1. – 31. 1. 2019
OKPPCR/Iva Strnadová
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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na program
rozvoje kraje
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

UNESCO 2019
5.3. Ochrana a zachování kulturních památek jako hmotného kulturního
dědictví kraje
Poskytování dotací na výdaje spojené s péčí o památky UNESCO
Zabezpečení označení, ochrany, zachování a prezentaci památek UNESCO
Města s památkami UNESCO – Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2016
0,90
3
0,90
3
0,90
2017
0,90
3
0,90
3
0,90
2018
1,50
3
1,50
3
1,50

Vazba na jiné dotační
tituly

Program MK ČR Podpora pro památky UNESCO

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☒nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
500 000 Kč
10 000 Kč
100 %
1 500 000 Kč

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2019 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☒
prosinec
2018

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

únor
2019

březen
2019

květen
2019

červen
2019

září
2019

listopad
2019

prosinec
2019

Únor 2019
OKPPCR/J. Panáčková
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