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Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Inovační vouchery 2021
1.1: Věda výzkum inovace
Cílem programu je zvýšení inovační výkonnosti podnikatelských subjektů v kraji
prostřednictvím podpory jejich spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Inovační voucher umožní spolupráci
podnikatele a výzkumného pracoviště, které na zakázku podnikatele inovuje
produkt, proces, službu apod., kterou podnikatel nemůže provést sám z důvodu
např. nedostatku vybavení, znalostí apod. Lze předpokládat, že v návaznosti na
pandemii COVID-19 dojde ke zhoršení ekonomické situace mnohých
podnikatelských subjektů a program tam může významně pomoci firmám
s realizací inovačních aktivit, které by jinak omezovaly.
Program podporuje nákup služeb souvisejících s vývojem popř. inovací
produktu, služby nebo procesu, a to i ve vazbě na digitalizaci a zavádění
konceptu Průmyslu 4.0, od vědecko-výzkumných institucí, případně jiných
expertních organizací jako např.:
• Návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod
• Vývoj software či hardware
• Vývoj materiálu, zařízení, systému, prototypu, zkušebního polotovaru,
funkčního vzorku
• Diagnostika, testování, měření, rozbory, zkoušky, analýzy, ověřování
• Optimalizace výrobních procesů, metod, parametrů pro zvýšení efektivity
procesů firmy, a to i ve vazbě na digitalizaci a koncept Průmyslu 4.0
• Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů
• Přístup k výzkumnému zařízení
• Zpracování expertního plánu digitalizace výroby a přechodu na Průmysl 4.0
Upřednostňovány
jsou
projekty
zakládající
novou
spolupráci
s vědeckovýzkumnou či expertní organizací (nejlépe se sídlem nebo
provozovnou v Kraji Vysočina), podporující produktovou inovaci, případně
procesní inovaci ve vazbě na digitalizaci a koncept Průmysl 4.0, vedoucí k finální
realizaci v krátkém čase.

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Program je obsahově obdobný programu vyhlášenému v roce 2018. Ve vazbě
na regionální inovační strategii a aktualizovanou krajskou přílohu národní RIS3
pro období 2021+ jsou nově podporovány inovační aktivity související s
digitalizací a zaváděním konceptu Průmysl 4.
Podnikatelské subjekty (bez ohledu na velikost) v oblasti zpracovatelského
průmyslu a vybraných oborech informačních technologií, v rámci Kraje Vysočina
se může jednat až o 16 000 subjektů.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2016
2,00
15
2,52
11
1,89
2017
2,00
5
0,75
5
0,75
2018
1,00
8
1,31
3
0,55
Program byl vyhlašován v letech 2014 - 2018, v letech 2019 a 2020 nebyl
program vyhlášen z důvodu nižšího zájmu a existence obdobného programu na
národní úrovni (OP PIK). K opětovnému vyhlášení v roce 2021 přistupujeme na
základě poptávky zjištěné v rámci realizovaných dotazníkových šetření ve
firmách (v letech 2019) a nově vybudovanou virtuální továrnu, tzv. Cyber Physic
Factory, na Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na tomto unikátním zařízení lze
simulovat téměř jakýkoliv výrobní proces automatické linky od výroby automobilů
až po výrobu mobilních telefonů či jiných složitých zařízení. Vzhledem k výše
uvedenému se předpokládá zvýšený zájem o podporu těchto aktivit, a proto byla
alokace programu oproti předchozím letům navýšena na 3,5 mil. Kč.
Vazba na OP PIK - „INOVACE – Inovační projekt“ se kterým se do určité míry
doplňuje, „INOVAČNÍ VOUCHERY“ – program je obsahově velice podobný,
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Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

liší se však velikostí dotace (50 tis.- 1 mil. Kč), mírou spolufinancování (50 –
85%), rozsahem podporovaných aktivit (mírně se liší) a vymezením
oprávněných žadatelů (širší okruh oborů podnikání, ale jen MSP).
☒ 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)
200 000 Kč
50 000 Kč
60 - 80 % (dle počtu zaměstnanců žadatele)
3 500 000 Kč

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

červenec - srpen 2021
ORR/I. Hájková

Provozování domácí hospicové péče 2021
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, 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 přirozeném
sociálním prostředí, náklady na dopravu, zajištění provozních prostor,
administrativní náklady apod.
Poskytovatelé domácí hospicové péče, kteří mají vydanou registraci v sociálních
službách (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 v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
6,50
6
6,52
6
6,50
2019
15,00
8
22,45
8
15,00
2020
15,00
7
24,56
7
15,00
V prvním pololetí roku 2020 bylo na základě podaných žádostí poskytnuto
15 000 000 Kč. Ve druhém pololetí bude posouzen vývoj za první pololetí
a upřesněn celoroční výhled. Následně bude rozhodnuto o případném
poskytnutí dalších individuálních dotací. I vzhledem k rostoucímu zájmu
obyvatel o poskytování paliativní péče a k převisu požadavků na financování
navrhujeme zvýšení alokace pro rok 2021.
Potvrdilo se, že zapojením financování zdravotních pojišťoven do této oblasti
péče zájem o paliativní péči kontinuálně roste. Financování mobilních
specializovaných týmů zdravotními pojišťovnami je také spojeno s požadavky
na minimální personální vybavení. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami byly
uzavírány postupně v prvním a někdy i ve druhém čtvrtletí roku 2019. Úhrady od
zdravotních pojišťoven, se kterými mají poskytovatelé uzavřeny smlouvy,
pokrývají provozní náklady této služby zhruba z 60 %. Z toho důvodu je
každoroční podpora formou programu kraje podmínkou zajištění domácí
paliativní péče pro obyvatele kraje.
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

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

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 o dotační titul
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)
Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 6 000 000 Kč. Dotace
je stanovena jako součin předpokládaného počtu klientů s PPS 40 a méně
(indikovaná péče mobilního specializovaného týmu) na kalendářní rok 2021
a částky 28 000 Kč. PPS = hodnocení pacientů na škále paliativ performance
score.
10 000 Kč
spoluúčast kraje 100 %
19 800 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Leden – únor 2021
OSV/Jiří Bína, Monika Havelková

Mateřská centra 2021
2.6 Rodinná a seniorská politika
Cílem programu je podpořit financování 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.
Mezi uznatelné náklady v uplynulých letech byly zařazeny nájemné, náklady na
odměny a náklady za lektorné. Pro rok 2021 navrhujeme ponechat stejně jako
v roce 2020 rozšíření uznatelných nákladů a to na úhradu nákladů spojených
s vybavením mateřských center neinvestičního charakteru. Jednalo by se o
vybavení jednotlivých místností, kde se scházejí klienti mateřských center o
nábytek, ICT techniku, hry pro děti a další.
Jedná se o organizace, provozující mateřské či rodinné centrum. V kraji
Vysočina provozuje mateřské centrum cca 30 organizací
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
0,60
24
0,44
23
0,44
2019
0,60
28
0,54
27
0,52
2020
0,60
26
0,51
26
0,51
Dotace má vazbu na dotační program Rodina vyhlašovaný MPSV. Poskytnutí
dotace od Kraje Vysočina je zohledněno při hodnocení žádostí. 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)
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Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

20 000 Kč
10 000 Kč
100 %
300 000 Kč

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Březen – duben 2021

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na strategii
rozvoje kraje
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

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

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

OSV/J. Kumpa, S. Holbova

Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2021
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, který nepatří mezi základní
činnosti těchto služeb definované zákonem o sociálních službách a nelze ho
financovat vyrovnávací platbou. 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
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
2,00
10
2,04
10
1,79
2019
2,00
12
2,03
12
2,00
2020
2,00
12
2,43
12
2,00
Navýšením pro rok 2021 navrhujeme reagovat na převis požadavků i na růst
nákladů, zejména mzdových.
Tento program není podporován z jiných zdrojů.

☐ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických
kritérií) – v tomto případě nutný ŘV
5

☐ 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 2020 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Je stanovena do maximální výše 1 500 Kč na klienta měsíčně.
10 000 Kč
100 % (max. 1 500 Kč na klienta a měsíc)
1 500 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen 2021
OSV/Petr Švanda

Prevence kriminality 2021
3.9 Efektivní krizové řízení a prevence kriminality
Cíl podprogramu A: Primární prevence: 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 sice již uplynula, ale odbor sekretariátu hejtmana
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 i z pohledu samotných žáků. Mezi uznatelné
náklady budou zahrnuty náklady na materiální a personální zajištění programu.
Cíl podprogramu B: Sekundární a terciární prevence: je podpora a motivace
obcí a nestátních neziskových organizací při realizace opatření obsažených
v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 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.
Podprogram A: Dotace se vztahuje na programy specifické primární prevence
realizované na prvních a druhých stupních základních škol a na nižších stupních
víceletých gymnázií v Kraji Vysočina při dodržení daných 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. Předpokládané uznatelné náklady: provozní
náklady nezbytné pro poskytování činnosti, náklady na provedení účetního
auditu a osobní náklady.

6

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 2021 v Kč

Podprogram B: V rámci programu budou spolufinancovány specifické aktivity
v oblasti sekundární a terciární prevence. Předpokládané uznatelné náklady:
drobný hmotný dlouhodobý majetek; náklady na realizaci projektu, jak
materiální, tak personální; nájemné; pohoštění, potraviny; cestovné; nákup
služeb; věcné dary.
Podprogram A: Podmínkou je certifikace MŠMT pro poskytování primární
prevence – danou podmínku v Kraji Vysočina splňuje 6 poskytovatelů)
 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
Podprogram B:
 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.
 Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žadatelů dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žadatelů
Kč
2018
4,80
23
6,49
19
4,80
2019
3,80
16
4,49
15
3,95
2020
4,50
30
6,26
15
4,44
Jedná se o nový dotační titul, který byl v roce 2020 vyhlášen jako dva
samostatné programy a nyní je nově zaměřený na všechny typy prevence
kriminality. Proto je poptávka sloučena.
Aktivity primární prevence jsou také podporovány z dotačního titulu MŠMT
a RVKPP (od r. 2020). Tyto dotační tituly ale 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)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Podprogram A: dle požadovaného okresu
Podprogram B: 150 000 Kč
10 000 Kč
Podprogram A: v 100%; Podprogram B: 90 %
2 900 000 Kč
Podprogram A: Primární prevence 2 200 000 Kč
okr. Jihlava: 453 200 Kč
okr. Havlíčkův Brod: 343 200 Kč
okr. Třebíč: 479 600 Kč
okr. Žďár nad Sázavou: 682 000 Kč
okr. Pelhřimov: 242 000 Kč
Podprogram B: Sekundární a terciární prevence 700 000 Kč

Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

☐
prosinec
2020

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021
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Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

březen - duben 2021
OSH/ Mgr. Andrea Mašterová Pohanová, Ing. Josef Pokorný

Sportoviště 2021
2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport
Modernizace zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity směřující ke zlepšení
podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.
Bude podporována výstavba, údržba a modernizace sportovišť včetně pořízení
odpovídajícího sportovního vybavení. DT v tomto směru zůstane stejný jako
v předchozím roce.
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 v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
3,00
72
4,82
51
2,99
2019
3,00
72
4,99
42
2,97
2020
3,00
98
6,95
43
2,99

Vazba na jiné dotační
tituly

Podprogram MŠMT č. 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu.

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

☒ soutěžní program (výběr projektů na základě základních a specifických

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

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
40 %
2 500 000 Kč

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen 2021
OŠMS/Z. Beneš, P. Horký

Celoroční aktivity handicapovaných 2021
2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport
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, nákup potravin, nájemné, odměny na
základě DPP nebo DPČ, propagace, tiskové materiály, webové prezentace,
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu

startovné, věcné ceny pro soutěžící, odměny pro rozhodčí, drobný hmotný
dlouhodobý majetek.
Jde o znovu vyhlášený program. OŠMS oproti roku 2020 navrhuje změnu
poměru spoluúčasti. Spoluúčast kraje (tj. dotace) by nově byla 90 %
a spoluúčast žadatele 10 % (původně 50 % ku 50 %). Úpravou OŠMS reaguje
na poptávku ze strany NNO a minimalizaci dofinancování jejich projektů z jiných
zdrojů v době krize spojené s epidemií covid-19.
NNO, o.p.s. (pracující s handicapovanými občany)
Každoročně max. 15 žadatelů
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
0,50
15
0,44
13
0,36
2019
0,50
19
0,52
15
0,41
2020
0,50
15
0,39
15
0,39
Jde o dlouhodobě využívaný DT se stabilní alokací. 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
90 %
400 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Únor 2021
OŠMS/Jana Čermáková, Petr Horký

Krajská centra talentované mládeže 2021
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
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

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), které mají statut KCTM podle pravidel
rady kraje.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v mil. žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
18
6,02
17
5,80
2019
nevyhl.
2020
8,00
18
8,00
18
8,00
V roce 2019 nebyl program vyhlášen.
Navýšení částky programu pro rok 2021 odpovídá návrhu maximální částky na
jednotlivé KCTM pro rok 2020 a zařazení nového centra podle pravidel rady
(předpoklad certifikace centra pro „volejbal – chlapci“, kdy je lze uvažovat o
požadavku na stejnou částku jako „volejbal – dívky“ ve výši 350 000 Kč).
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
90 %
6 300 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2020

prosinec
2020

Leden 2021
OŠMS/M. Kastner

Účast na mistrovství Evropy a světa 2021
2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport
Podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních
disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory
dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.
Budou podpořeny sportovci účastnící se mistrovství Evropy a světa v dané
sportovní disciplíně. Lze hradit pouze neinvestiční náklady prokazatelně
související s účastí na mistrovství (doprava na mistrovství a zpět, ubytování,
strava apod.). DT zůstane stejný jako v předcházejícím roce.
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 v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
1,30
24
0,45
24
0,45
2019
0,90
27
0,84
27
0,84
2020
0,90
9
0,25
9
0,25
V alokované částce v roce 2018 je zahrnut také program na pořádání
mistrovství.
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

MŠMT vyhlašuje program REPRE 2020, 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 50 000 Kč u kolektivů - souhrn dotací poskytnutých
v rámci tohoto DT nesmí překročit 100 000 Kč
10 000 Kč
50 %
500 000 Kč

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen – říjen 2021
OŠMS/Z. Beneš

Sportujeme a volný čas 2021
2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport
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.
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 se Strategií 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

Poptávka po programu

Všechny uznatelné náklady musí souviset s celoroční volnočasovou nebo
sportovní činností.
NNO působící v oblasti sportu a volného času. Příjemce podpory musí mít sídlo
v Kraji Vysočina.
Každoročně se jedná o cca 140 žadatelů, z nichž cca 92 % žadatelů tvoří spolky;
zbylých 8 % připadá na o.p.s. a církevní organizace
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
4,50
142
7,19
81
4,48
2019
3,25
105
4,27
82
3,24
2020
4,50
145
8,13
78
4,47
Poptávka po programu v roce 2020-členění na podprogramy:
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Podprogram A Sportujeme: počet žadatelů: 95; požadovaná výše dotace: 5,37
mil. Kč
Podprogram B Volný čas: počet žadatelů: 50; požadovaná výše dotace: 2,76
mil. Kč
Program Sportujeme a volný čas (podprogram A) se zčásti doplňuje
s programem MŮJ KLUB Národní sportovní agentury.
☒ 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
90 %
Podprogram A: 2 000 000 Kč
Podprogram B: 1 500 000 Kč
Celková alokace: 3 500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

polovina ledna 2021 – polovina února 2021
OŠMS/Kateřina Němcová, Ing. Milan Kastner, Ing. Karolina Smetanová

Učební pomůcky ZUŠ 2021
2.7: Zájmové a neformální vzdělávání a sport
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.

Obsahové zaměření
programu

Finanční podpora je určena na pořízení učebních pomůcek, případně opravy
stávajících učebních pomůcek základních uměleckých škol.

Příjemci podpory

Právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na
zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které jsou
zařazené v rejstříku škol a školských zařízení a neprobíhá u nich řízení o
výmazu (v současné době 24 subjektů).
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
1,00
17
1,60
13
0,99
2019
1,00
15
0,99
15
0,99
2020
1,00
18
1,55
9
0,99

Poptávka po programu

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

DT nemá vazby na jiné dotační tituly (kraje, státu, EU), s žádným titulem se
nedoplňuje 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)
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☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

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

max. výši podpory je na nákup učebních pomůcek 300 tis. Kč a na opravu
nejvýše 100 tis. Kč
10 000 Kč
70 %
700 000 Kč

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen 2021
OŠMS/ Hana Koudelová

Podpora zajištění stomatologické péče 2021
2.2 Kvalitní, bezpečná a efektivní zdravotní péče
2.3 Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura
Cílem programu je zlepšení dostupnosti zubní péče obyvatelům Kraje Vysočina.
V současné době se některé obce v Kraji Vysočina potýkají s nedostupností
zubní lékařské péče. Důvodem podpory je motivovat zubní lékaře, aby v obcích,
kde je nedostatečně pokryta kapacita a dostupnost stomatologické péče, mohli
získat finanční podporu na zřízení stomatologické ordinace. Bez dalších
koncepčních kroků v nadcházejících letech nebude tato péče, zejména
v menších městech a odlehlých částech kraje, zajištěna. Podpora by se měla
týkat zejména obcí do 10 tis. obyvatel, kde je situace nejhorší. Pokud v této obci
ukončí zubní ordinace činnost, je prakticky nemožné pro samosprávu obce
získat nového zubního lékaře, který by navázal péči po předcházejícím zubním
lékaři. Program by měl podpořit takové projekty obcí či sdružení obcí, jejichž
cílem je získat nové nebo navazující poskytovatele zdravotních služeb.
Investiční dotace bude určena na částečnou úhradu nákladů spojených se
zajištěním vybavení stomatologické ordinace. Žadatelem podpory je příslušná
obec či sdružení obcí a podmínkou poskytnutí podpory je spoluúčast dotčené
obce či sdružení obcí na podpoře vzniku nové či přebírající stomatologické
ordinace na jejím území. Podmínkou poskytnutí podpory je zajištění
poskytovatele v oboru zubní lékařství v příslušné obci či sdružení obcí na dobu
minimálně 5 let. Podpora bude poskytnuta obci či sdružení obcí maximálně na
jednu ordinaci s odpovídající ordinační dobou pro dané území.
Příjemcem podpory je obec či sdružení obcí (svazek obcí).
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
2019
2020
1,50
3
0,8
3
0,8
Program byl poprvé vyhlášen v roce 2020. Předpokládáme zájem cca 5 obcí
ročně.
Není, na vybavení ordinace není možné získat dotaci 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) - do vyčerpání
Max. podpora v Kč

alokované částky
Maximální dotace se odvíjí dle počtu obyvatel příjemce:
Obec či sdružení obcí do 10 tis. obyvatel včetně – 300 000 Kč
Obec či sdružení obcí do 25 tis. obyvatel včetně – 200 000 Kč
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Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Obec či sdružení obcí nad 25 tis. obyvatel - 100 000 Kč
10 tis. Kč
50 %
1 500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Únor - říjen 2021
OZ/David Talpa

Územní plány 2021
2.11 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.
Program bude opět 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, mezi uznatelné náklady bude náležet
dokumentace návrhu územního plánu včetně dalších dokumentů spolu
souvisejících (např. vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Program
předpokládáme vyhlašovat i v následujících letech.
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 o podporu jsou obce Kraje Vysočina
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
1,84
16
1,84
16
1,84
2019
3,20
6
0,77
6
0,77
2020
2.00
11
1.42
11
1,42
Pro zjištění potřeby finančních prostředků pro rok 2021 jsme oslovili 51 obcí,
které by měly nárok o dotaci na pořízení etapy návrhu územního plánu pro
společné jednání požádat, tzn. obce, které doposud nemají zpracovaný žádný
územní plán nebo mají územní plán podle „starého“ stavebního zákona. Na
základě oslovení projevilo zájem o dotaci v roce 2021 deset obcí. Na výzvu
reagovalo celkem 15 obcí kraje.
Oproti předešlému roku navrhujeme pro rok 2021 alokaci částečně ponížit. Lze
však předpokládat, že s blížícím se rokem 2022, kdy dle stavebního zákona
přestanou platit územní plány schválené do roku 2006, mohou o dotaci v roce
2021 požádat i další obce, které v rámci provedeného průzkumu nereagovaly.
DT nemá vazbu jiné dotační tituly kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
vyhlašuje v rámci Národního programu Podpora územně plánovacích činností
obcí obdobný dotační titul Územní plán. Je předpoklad, že tento titul bude na
podzim 2020 vyhlášen i pro rok 2021. Úspěšnost obcí z kraje v tomto programu
je mizivá. Od roku 2016 v tomto programu obdrželo dotaci 5 obcí. Zaměření
dotačního titulu MMR je obdobné jako dotační titul kraje – poskytnutí dotace
obcím, které mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci do roku 2006
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Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
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

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 %.
1 300 000 Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

březen - duben 2021
OÚPSŘ/ L. Ryšavá

Bezpečná silnice 2021
3.1: Moderní dopravní infrastruktura
3.2: Zkvalitnění služeb veřejné hromadné dopravy
3.3: Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy
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.
Program podporuje investiční aktivity obcí prostřednictvím výstavby a
modernizace zastávek veřejné linkové dopravy.
Oproti předcházejícímu ročníku dochází k vypuštění podprogramu Osvětlení
přechodů pro chodce a ke snížení alokace programu.
Obce; potenciální počet žadatelů - 704
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
3,00
17
1,32
14
1,03
2019
1,20
18
2,40
10
1,20
2020
1,50
22
2,59
13
1,50
Poptávka po programu Bezpečná silnice trvá. Co do počtu žádostí je v průběhu
posledních ročníků registrován mírně vzrůstající zájem ze strany obcí.
Meziroční nárůst byl zároveň zaznamenán i u požadované výše dotace, což i
přes navýšenou alokaci programu v ročníku 2020 znamenalo neuspokojení části
žadatelů.
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)
100 000 Kč
30 000 Kč
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Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

50 %
1 000 000 Kč

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

březen - duben 2021

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

ODSH / R. Žižka, A. Bulíčková

Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021
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 2018 napojeno na kanalizaci ukončenou ČOV 76,8 % obyvatel kraje, což
je pod celorepublikovým průměrem 82,4 %; obce jsou povinny zajistit přiměřené
čištění odpadních vod z volných kanalizačních výústí).
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 nebo projektových dokumentací:
Podprogram A: Spolufinancování generelů nebo projektových dokumentací
zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se zásobováním pitnou
vodou
Podprogram B: Spolufinancování generelů nebo projektových dokumentací
zejména pro územní a stavební řízení souvisejících s odváděním a čištěním
odpadních vod
Podprogram C: Spolufinancování 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
Nepředpokládáme výrazné změny oproti dotačnímu titulu v roce 2020.
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
2018
7,00
73
8,83
46
6,95
2019
7,00
65
10,45
47
6,95
2020
7,00
87
16,72
35
6,97
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Max. podpora v Kč

O program žadatelé projevují stoupající 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 (generely, 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 programu kraje Stavby ve vodním hospodářství,
které tyto projektové dokumentace nepodporují (pouze v OPŽP může být
zpracovaná projektová dokumentace částečně uznatelným nákladem).
Investiční náklady v Kraji Vysočina na následné 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. 50 %, při souběhu s dotací z jiných dotačních titulů max. 85 %

Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

9 000 000 Kč

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

duben 2021
OŽPZ / Ing. Radek Zvolánek, Ing. Martin Drápela

Stavby ve vodním hospodářství 2021
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 4 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 2018 napojeno na kanalizaci ukončenou ČOV 76,8 obyvatel, což je pod
celorepublikovým průměrem 82,4 %; obce jsou povinny zajistit přiměřené čištění
odpadních vod z volných kanalizačních výústí)
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 4
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Min. podpora v Kč

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 nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně
rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny,
posílí retenci a akumulaci vody v krajině a podpoří řešení dopadů dlouhodobého
sucha nebo protipovodňovou funkci.
Nepředpokládáme výrazné změny oproti dotačnímu titulu v roce 2020.
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
2018
60,0
22
63,2
21
59,8
2019
70,0
23
89,9
18
70,0
2020
70,0
37
155,8
24
70,0
O tyto dotace žadatelé projevují stoupající 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 před povodněmi, k podpoře
zlepšení nebo stabilizaci zadržování vody v krajině apod. Realizace staveb
navazuje na připravené projekty z programu Projektová příprava ve vodním
hospodářství.
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,
jelikož žadatelé (zejména obce) mají problémy s dofinancováním velkých
staveb, zejména kanalizací a ČOV.
☒ 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: 3 000 000 Kč
podprogram B: 5 000 000 Kč
podprogram C: 1 000 000 Kč
50 000 Kč

Spoluúčast kraje v %

max. 60 %, při souběhu s dotací z jiných dotačních titulů max. 75 %

Alokace programu na
rok 2021 v Kč

42 000 000 Kč

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
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Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

březen 2021
OŽPZ / Ing. Radek Zvolánek, Ing. Martin Drápela

Informační a komunikační technologie 2021
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).
Podmínky a aktivity předpokládáme podobné jako v roce 2020. Program bude
rozčleněn na 4 podprogramy:
Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy
Zaměření na rozvoj služeb eGovernmentu (integrace na eGSB, Portál občana,
úplné elektronické podání, elektronický podpis, elektronická pečeť), na podporu
elektronických identit (eIDAS, NIA, EDUID) autentizačních a federalizačních
služeb a nástrojů digitálních map (GIS).
Podprogram B: Kybernetická bezpečnost
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.
Podprogram 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

Podprogram D: Digitální gramotnost
Zaměření na zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ICT. Podpora projektů
zaměřených na obecné IT vzdělávací programy v organizacích (výukové moduly
pro žáky, učitele).
Obce, městyse, města, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, příspěvkové
organizace kraje (pouze v podprogramech A a D)
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Poptávka po programu

Do roku 2018 byly vyhlašovány 2 dotační programy: Informační a komunikační
technologie a Infrastruktura ICT.
Informační a komunikační technologie
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
DT v
žádostí
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
2018
2,50
88
3,43

Počet
uspokojených
žádostí
66

Rozdělená
dotace v mil.
Kč
2,50

Infrastruktura ICT
Rok
Alokace
Počet
DT v
žádostí
mil. Kč
2018
3,50
23

Počet
uspokojených
žádostí
15

Rozdělená
dotace v mil.
Kč
3,45

Požadovaná
dotace v mil.
Kč
4,88

V roce 2019 došlo ke sloučení Programu Informační a komunikační technologie
a Infrastruktura ICT v jeden dotační program, který nese název „Informační a
komunikační technologie“
Informační a komunikační technologie
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
DT v
žádostí
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
2019
5,00
150
12,96
2020
6,50
132
9,31

Počet
uspokojených
žádostí
48
61

Rozdělená
dotace v mil.
Kč
5,00
6,48

Celkové počty žádostí rozdělené do jednotlivých podprogramů jsou následující:
Podprogram A: počet žádostí 89, požadovaná dotace 2 647 636 Kč
Podprogram B: počet žádostí 12, požadovaná dotace 1 538 213 Kč
Podprogram C: počet žádostí 26, požadovaná dotace 4 899 630 Kč
Podprogram D: počet žádostí 5, požadovaná dotace 221 972 Kč
Poptávka po Programu Informační a komunikační technologie je dlouhodobě
vysoká a v roce 2020 jsme zaznamenali zásadní převis požadavků nad alokací
finančních prostředků v podprogramech A a C.

Vazba na jiné dotační
tituly

Podpora v rámci tohoto podprogramu pokrývá oblasti, na které není možné
získat dotační prostředky z žádných jiných zdrojů. Cílem je zajistit rozvoj sítí pro
vysokorychlostní internet zejména v oblastech, kde dlouhodobě dochází
k tržnímu selhání a neexistují komerční zájmy pro vybudování požadované
telekomunikační infrastruktury. 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 a dlouhodobě selhává jeho
administrace. Přitom je žádoucí, aby obce a města byly schopny budovat na
svých územích alespoň pasivní infrastrukturu (chráničky, optické kabely), a to
zejména při příležitosti např. plánovaných výkopových pracích na území obce
(typicky kabelizace rozvodů el. energie, opravy chodníků, výstavba vodovodů a
kanalizací, atd.). Jde tudíž typicky o dlouhodobé investice a životnost a těchto
projektů je vysoká. Navíc, s ohledem na to, že vysokorychlostní internet se ve
městech i na venkově stal jedním ze základních prvků občanské vybavenosti,
kterou lidé požadují. Budování infrastruktury pro kvalitní vysokorychlostní
internet je vysoce žádoucí, a to zejména s ohledem na postupné snižování
obyvatelstva v menších obcích.
V roce 2019 došlo k úpravě podmínek dotačního programu pro příspěvkové
organizace zřizované krajem, které nyní mohou žádat o podporu pouze
v podprogramech A a D v návaznosti na vyhlášené Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení
organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Pro příspěvkové organizace byly opět
v roce 2020 v rámci zásad zastupitelstva vyhlášeny výzvy, které definují
základní okruhy podpory (konektivita organizace k veřejnému internetu a dalším
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WAN sítím, vnitřní konektivita organizace (LAN), bezpečnost, software,
virtualizace, specifické IT/technické vybavení organizace).

Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč

Min. podpora v Kč

Spoluúčast kraje v %

Alokace programu na
rok 2021 v Kč

Program jinak nemá vazbu na jiné dotační tituly, ostatní 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)
Podprogram A: 80 000 Kč
Podprogram B: 150 000 Kč
Podprogram C: 250 000 Kč
Podprogram D: 50 000 Kč
Podprogram A: 10 000 Kč
Podprogram B: 20 000 Kč
Podprogram C: 20 000 Kč
Podprogram D: 10 000 Kč
Podprogram A: 50 %
Podprogram B: 65 %
Podprogram C: 60 %
Podprogram D: 70 %
Podprogram A (Elektronické služby veřejné správy) – 500 000 Kč
Podprogram B (Kybernetická bezpečnost) – 800 000 Kč
Podprogram C (Síťová infrastruktura) – 2 800 000 Kč
Podprogram D (Digitální gramotnost) – 200 000 Kč
Celkem – 4 300 000 Kč

Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu
Obsahové zaměření
programu
Příjemci podpory
Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen – duben 2021
OI/Dana Šťastná, Klára Jiráková

Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021
3.9 Efektivní krizové řízení a prevence kriminality
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
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
4,30
160
4,35
160
4,30
2019
4,40
133
3,63
132
3,60
2020
4,40
131
3,58
131
3,58
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.
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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)
Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

45 000 Kč
15 000 Kč
100 %
4 400 000 Kč

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Březen 2021

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
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 2021 v Kč

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

OSH/Pavel Dvořák, Iva Leflerová

Obnova venkova Vysočiny 2021
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“ a 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.). DT zůstane stejný jako v předcházejícím roce
s výjimkou sjednocení % sazby dotace pro všechny kategorie obcí na 60 %
spoluúčasti ze strany kraje (obce nad 300 obyv. měly v roce 2020 jen 50 %
spolufinancování).
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 v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
85,00
637
79,97
637
79,97
2019
89,00
664
83,35
664
83,35
2020
89,00
660
82,32
660
82,32
Rozdělená částka se odvíjí od počtu žádajících obcí, každoročně okolo 40 obcí
nepožádá o dotaci.
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. Sportoviště, 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)
100 000 Kč
30 000 Kč
60 %
70 000 000 Kč
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Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
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 %

☒

☐

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Únor 2021 – Červen 2021
ORR/L.Hrůza, D.Vichr

Zemědělské akce 2021
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 v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
1,25
24
1,18
23
1,15
2019
1,00
22
1,28
18
0,95
2020
1,00
16
0,83
16
0,83
Při setkávání se zástupci NNO z oblasti agrárního sektoru je velmi často
upozorňováno, že částka přidělená na tyto aktivity je velmi malá. V roce 2020
v době podávání žádostí byly již některé akce zrušeny z důvodu koronavirové
pandemie a přeloženy na rok 2021.
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 80 000 Kč/ na jeden projekt, počet projektů pro subjekt není
omezen
min. 10 000 Kč
80 %
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Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

900 000 Kč

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Březen 2021

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

OŽPZ/Mgr. Marcela Rosická, Ing. Lenka Vondrová

Odpady 2021
4.5 Oběhové hospodářství a ekologické zátěže
Cílem programu je podpořit aktivity předcházení vzniku odpadů, správného
třídění a materiálového využití jednotlivých využitelných složek odpadu
v obcích (původcích komunálního odpadu) a 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.
V rámci programu budou podporovány tyto aktivity:
- pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného
dlouhodobého majetku (př. sběrné nádoby, zpevněné plochy, stavební
recyklát, myčky opětovně použitelných kelímků, čištění nádob)
- opravy, technické zhodnocení a pořízení staveb (sběrných nádob,
zpevnění, oplocení, zastřešení ploch pod sběrné nádoby
- nákup služeb (čištění, dezinfekce nádob, doprava pořízeného majetku,
školící a vzdělávací)
- ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce na zpevnění a
úpravu ploch, čištění, dezinfekce nádob)
- nákup materiálu (např. informační materiály, sady tašek, sáčky, pytle,
výrobky z recyklovaných materiálů)
Navrhovaný program byl v letech 2019 – 2020 obsahem podprogramu v rámci
programu Odpady a ekologická výchova, kdy je pro rok 2021 navrhován
samostatně (obdobně již v roce 2018). Důvodem je omezení spektra příjemců
dotace a cíleně zaměřeno na původce odpadů, snížení nárazové
administrativní zátěže (velký počet došlých žádostí v předcházejících letech)

Příjemci podpory
Poptávka po programu

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

Max. podpora v Kč

Z dalších změn je předpokládáno zúžení možných příjemců podpory pouze na
obce z důvodu velkého převisu požadavků.
Obce a jimi zřizované technické služby
Předpokládaný počet žádostí je desítky žadatelů
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
v mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
3,00
44
2,38
37
2,00
2019
2,00
43
2,87
31
2,02
2020
2,00
69
5,31
23
1,97
V letech 2019-2020 se jedná o alokaci podprogramu, kam mohli být převáděny
i nerozdělené zůstatky z druhého podprogramu.
Doplňuje podporou menší a finančně méně nákladné projekty, které není
efektivní předkládat do evropskému programu Životní prostředí.
☒ 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
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Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)

20 000 Kč
50 %
2 000 000 Kč

Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Březen 2021

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory

Poptávka po programu

Vazba na jiné dotační
tituly

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

OŽPZ/Ing. E. Navrátilová; Ing. P. Kulková

Cyklodoprava a cykloturistika 2021
3.3. Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy
5.1. Rozvoj cestovního ruchu
A) Zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou přípravy
projektové dokumentace realizace cyklostezek a cyklotras.
B) Podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby základní infrastruktury pro
cyklodopravu a cykloturistiku s cílem dosáhnout ucelenosti, zvýšení bezpečnosti
a zlepšení kvality sítě cyklotras a cyklostezek.
C) Podpora rozvoje budování a obnovy specifické veřejné infrastruktury pro
terénní cyklistiku.
A) Projektová příprava cyklotras, cyklostezek v rozsahu všech stupňů projektové
dokumentace včetně studií proveditelnosti.
B) Údržba, opravy povrchů, celkové rekonstrukce cyklostezek a komunikací v
rámci sítě cyklotras a výstavba nových cyklostezek a komunikací prioritně
určených pro cyklisty vč. objektů podmiňujících funkci těchto komunikací.
C) Údržba, opravy povrchů, celkové rekonstrukce a výstavba areálů pro terénní
cyklistiku (singletraily, pumptracky atp.) – nový podprogram
Kromě nového podprogramu C) je další navrhovanou meziroční změnou snížení
spoluúčasti kraje z 60 % na 50 %.
Právnické osoby (veřejný i podnikatelský sektor) a fyzické osoby podnikající.
Absolutní většinu žadatelů tvoří obce III, II, I, dobrovolné svazky obcí – vlastníci
této veřejné infrastruktury. Minoritně jsou pak žadateli podnikatelské subjekty
příp. fyzické osoby podnikající jako vlastníci některých komunikací (např.
vlastníci lesů resp. lesních cest, které jsou využívány v rámci sítě
cykloturistických tras).
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
8,40
26
8,80
25
7,96
2019
11,00
29
8,13
28
8,05
2020
9,00
31
13,16
18
9,00
2020 převis požadované podpory podprogram: A) 138 %, B) 22 %
Podprogram C na podporu rozvoje specifické infrastruktury pro terénní cyklistiku
byl zařazen jako požadavek RK na zapracování do DT. Doposud byla podpora
v této oblasti řešena formou individuálních dotací. (Poz. Jedná se potenciálně o
malé jednotky žádostí ročně – nevyčerpané prostředky mohou být dle podmínek
FV převedeny příp. dle potřeby do podprogramů A, B)
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 A je zaměřen na zvýšení absorpční kapacity v této oblasti.
Podprogram B pak především doplňuje specifické národní a evropské zdroje
financování výstavby, obnovy a opravy povrchů cyklostezek nebo obecně
komunikací v rámci cyklotras v oblasti menších projektů.
Podprogram C sleduje trend rostoucí popularity terénní cyklistiky. Částečně lze
takto zaměřené projekty financovat z MMR – NPPCRR.
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Výběr projektů (vyberte
vhodnou variantu)

Max. podpora v Kč
Min. podpora v Kč
Spoluúčast kraje v %
Alokace programu na
rok 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Příjemci podpory
Poptávka po programu

Poz. Je umožněno vícezdrojového financování např. obec – stát – kraj (B, C).
☒ 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. 300 tis. Kč
B) max. 500 tis. Kč údržba, opravy a rekonstrukce (max. 2 mil. Kč výstavba)
C) max. 500 tis. Kč údržba, opravy a rekonstrukce (max. 2 mil. Kč výstavba)
min. 20 000 Kč
50 %
8 500 000 Kč
A) 2 000 000 Kč
B) 4 000 000 Kč
C) 2 500 000 Kč

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen 2021
OKPPCR / P. Stejskal, Z. Vondráková

Infrastruktura cestovního ruchu 2021
5.1 Rozvoj cestovního ruchu
Cílem programu je zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu za účelem
zvýšení turistické atraktivity Kraje Vysočina.
A) Za předpokladu vhodných klimatických podmínek je na území Kraje Vysočina
pravidelně zajišťována sjízdnost lyžařských běžeckých tras (dále také jen „LBT“)
v délce více než 600 km. Úprava LBT je mnohdy zajišťována pouze na vlastní
náklady žadatelů, dotační titul je tak vhodným nástrojem pro podporu této
veřejně prospěšné činnosti. Účelem poskytovaných finančních prostředků je
zajistit podporu strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje
Vysočina s cílem zajistit kvalitní úpravu tras, tím rozšířit nabídku v oblasti
cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje
Vysočina pro vyznavače zimních sportů.
B) I přes hustou a stále rostoucí síť různých druhů turistický tras a stezek (pěší
trasy, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy, naučné stezky a jiné tematické trasy,
apod.) není region vybaven odpovídající doprovodnou infrastrukturou (např.
odpočinková místa, informační panely, doprovodný mobiliář,…) a ta stávající
často zastarává a potřebuje obnovu. Účelem poskytovaných finančních
prostředků je zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek
podporou obnovy a budování doprovodné infrastruktury a rozvoje služeb s cílem
zvýšení komfortu pro uživatele těchto tras a stezek a zvýšení turistické atraktivity
Kraje Vysočina.
A) Strojová úprava stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina
vyznačených dle metodiky KČT.
B) Obnova, rozšiřování a budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
podél různých druhů turistických tras a stezek (posezení resp. přístřešky,
informační panely, fitness prvky a herní a prvky pro děti, vzdělávací prvky a další
drobný mobiliář, značení lokálních naučných stezek a turistických tras, řešení
parkování kol, zřízení a vybavení půjčovny kol, elektrokol příp. koloběžek).
Fyzické osoby podnikající, právnické osoby (veřejný i soukromý sektor)
a nestátní neziskové organizace.
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

2020
1,50
12
1,03
12
1,03
Dotační program „Infrastruktura cestovního ruchu“ vznikl obnovením dříve
vyhlašovaného programu „Lyžařské běžecké trasy“ a jeho doplněním
o podprogram B, který vznikl optimalizací programu „Cyklodoprava
a cykloturistika“ (rozšíření obsahového zaměření na všechny typy turistických
tras). Důvodem tohoto nastavení je schopnost pružně reagovat na nepříznivé
klimatické podmínky a možnost přerozdělit případné nevyčerpané prostředky
z podprogramu A do podprogramu B, a tím do max. možné míry vyčerpat
přidělenou alokaci programu.
Z důvodu nedostatku sněhu v zimní sezónně 2019/2020 nebyla do
podprogramu A s alokací 0,8 mil. Kč předložena žádná žádost. Disponibilní
prostředky z podprogramu A, tak byly využity k podpoře všech doručených
žádostí v podprogramu B, kde původní alokace činila pouze 0,7 mil. Kč.
Ze setkávání s žadateli, z telefonických dotazů, i s ohledem na zájem v minulých
letech, registrujeme v území Kraje Vysočina zájem o dotační titul se zaměřením
na úpravu lyžařských běžeckých tras i doprovodnou infrastrukturu. Ze znalosti
stavu v území vnímáme, že je potřeba napomoci obnovit doprovodné vybavení
turistický tras a stezek, která nedokážou déle odolávat působení externích vlivů.
Podprogram A zaměřený na podporu úpravy lyžařských běžeckých tras je pro
žadatele jedinou možností, jak na úpravu tras získat podporu. Navíc se vhodně
doplňuje s Národním programem podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech
(NPPCRR; předpoklad vyhlášení i v roce 2021), který podporuje pořízení
zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (podporovány jsou
projekty v min. výši 250 tis. Kč celkových uznatelných nákladů).
Podprogram B doplňuje národní zdroje v oblasti malých projektů (např.
NPPCRR) a zaměřením aktivit je také doplňkem krajského dotačního titulu
„Cyklodoprava a cykloturistka“ (podprogram B byl dříve jeho součástí).
☒ 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. 200 000 Kč
B) max. 100 000 Kč
A) min. 10 000 Kč
B) min. 20 000 Kč
50 %
1 200 000 Kč
A) 500 000 Kč
B) 700 000 Kč

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Duben 2021
OKPPCR / Z. Vondráková, P. Stejskal

Regionální kultura 2021
5.3 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury
Program prostřednictvím kulturních akcí a jejich pořadatelů patřičným způsobem
zviditelňuje Kraj Vysočina – zejména při propagaci. Rozvojový 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.
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování
kulturních akcí 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 v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
1,80
62
2,56
46
1,80
2019
1,80
69
2,89
43
1,80
2020
2,00
36
1,56
33
1,41
V letošním roce vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie COVID-19 a
nejistotě v možnosti pořádání kulturních akcí během hlavní sezóny, tj. červenec
a srpen bylo podáno méně žádostí, než v jiných letech. Pro příští rok však již
opět předpokládáme větší množství žádostí, a tudíž žádáme o ponechání
alokace ve výši 2 mil. Kč.
Program MK ČR na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit (na některé
akce celostátního rozsahu je možné žádat o dotaci z MK)
☒ 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 %
1 000 000 Kč

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Duben – květen 2021
OKPPCR/J. Panáčková, J. Zadražilová

Památky 2021
5.2 Ochrana a zachování kulturních památek
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.
Podprogram 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
Podprogram B Průzkumy památek - Statické posudky, restaurátorské
průzkumy, stavebně historické průzkumy, stratigrafické, mykologické,
dendrochronologické průzkumy, archeologické výzkumy, zaměření staveb
apod.
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
Cíl programu

Obsahové zaměření
programu

Vlastníci kulturních památek (obce, PO a FO, spolky, nadace, církve ….).
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
14,5
132
20,3
103
14,5
2019
14,5
139
24,6
91
14,5
2020
14,5
122
20,7
92
14,5
A Obnova památek 107 žádostí za 20,3 mil. Kč – podpořeno 77 za 14,14 mil,
B Průzkumy památek 15 žádostí za 0,36 mil. Kč, v letošním roce méně žádostí,
částka byla použita do podprogramu A.
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
☐ nesoutěžní program (výběr projektů na základě času)
☐ nesoutěžní program (podporu obdrží každý došlý projekt)
A) 350 000 Kč
B) 40 000 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%
10 500 000 Kč
A) 10 000 000 Kč
B) 500 000 Kč

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

prosinec
2020

únor
2021

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

15. 1. až 15. 2. 2021
OKPPCR/J. Panáčková, O. Čermáková

Postupové přehlídky v kultuře 2021
5.3 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury
Podpořit projekty vycházejících z tradic českého neprofesionálního umění a
české lidové kultury se zaměřením na tvůrčí zpracování jednotlivých činností a
rozvoj estetické tvořivosti. Program podporuje zachování kulturních hodnot
vycházejících z tradic regionu.
Program upravuje systémový postup při poskytování dotací v oblasti
neprofesionálního umění (hudba, tanec, divadlo, recitace apod.), které se konají
v Kraji Vysočina:
A) pořadatelům krajských postupových přehlídek
B) pořadatelům národních přehlídek
V rámci programu jsou podporovány přehlídky především v oblasti divadelní
tvorby, které mají návaznost na národní kola. Jedná se například o přehlídky
Třešťské divadelní jaro (přehlídka amatérských divadelních souborů) nebo JID
(přehlídka studentských divadelních souborů). Uznatelné náklady jsou ty, které
bezprostředně souvisí s pořádáním přehlídky. Jedná se především o odměny
porotců, věcné ceny pro účastníky, nájemné atd.
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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 2021 v Kč
Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

Název navrhovaného
dotačního programu
Vazba na Strategii
rozvoje Kraje Vysočina
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 2021 v Kč

NNO, města, školy, v rámci programu žádají tradiční žadatelé v řádech jednotek
Rok

Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
0,40
10
0,28
9
0,24
2019
0,40
8
0,25
8
0,25
2020
0,35
8
0,25
8
0,25
Dříve podporované účasti na národní přehlídce (soubory postupující z krajského
kola postupové přehlídky) nebyly od roku 2018 zaznamenány.
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) 30 000 Kč
B) 60 000 Kč
10 000 Kč
50 %
200 000 Kč

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen 2021
OKPPCR/Jana Tymová

UNESCO 2021
5.2 Ochrana a zachování kulturních památek
Zabezpečení označení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO
Spolufinancování výdajů spojených s péčí o památky UNESCO
Města s památkami UNESCO – Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou
Rok
Alokace
Počet
Požadovaná
Počet
Rozdělená
DT v
žádostí
dotace v mil.
uspokojených
dotace v mil.
mil. Kč
Kč
žádostí
Kč
2018
1,50
3
1,50
3
1,50
2019
1,50
3
1,50
3
1,50
2020
1,50
3
1,50
3
1,50
Program MK ČR Podpora pro památky UNESCO

☐ 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
100 %
300 000 Kč
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Předpokládaný termín
vyhlášení programu ZK
(zaškrtněte)
Předpokládaný termín
sběru žádostí
Garant programu

☐

☒

prosinec
2020

únor
2021

☐

☐

☐

☐

☐

☐

březen
2021

květen
2021

červen
2021

září
2021

listopad
2021

prosinec
2021

Březen 2021
OKPPCR/J. Panáčková
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