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Vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové, 

 

na webových stránkách Jihomoravského kraje máte k dispozici přehled 

jednotlivých krajských dotačních programů pro rok 2017 včetně stručného 

návodu, jak o ně žádat. Tyto informace by Vám měly zlepšit orientaci ve 

vyhlášených dotačních programech a usnadnit tak získání potřebných 

prostředků z těchto programů pro města, obce a neziskový sektor na jižní 

Moravě. V letošním roce je na dotace v rámci krajského rozpočtu určeno více 

než 419 milionů korun, což je o 12 milionů korun více než v roce 2016. 

Obce a města jsou nejbližšími partnery krajské samosprávy, a proto si 

zaslouží podporu z krajského rozpočtu. Jsem přesvědčen, že tyto prostředky 

pomohou ke zlepšení života obyvatel jednotlivých obcí a měst a tím také 

k rozvoji našeho kraje.  

 

 

Váš hejtman 
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A. DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE JMK 

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

1.1 Dotační program v oblasti vodního hospodářství 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 355, 541 652 331, 541 652 337 

Kontaktní 
osoba: 

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D., svoboda.arnost@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Mojmír 
Pehal, pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz  

 
Cíle dotačního programu: podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná 

jednotlivými dotačními podprogramy 

 

Předmět dotace 1:  Podpora v oblasti vodárenství (zásobování pitnou vodou) 

Výše dotace:   max. 3.000.000,- Kč na jednu akci 

 

Předmět dotace 2:  Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod 

Výše dotace:   max. 10.000.000,- Kč na jednu akci 

 

Předmět dotace 3:  Podpora staveb protipovodňové ochrany 

Výše dotace:   max. 10.000.000,- Kč na jednu akci 

 

Příjemci dotace:  obce, dobrovolné svazky obcí 

 

Alokovaná částka:  80.000.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí:  průběžně 

 

1.2 Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 332, 541 652 337 

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Blažková, blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz, JUDr. Lenka 
Plhalová, plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

 

Cíle dotačního programu: finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací 

a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 

Předmět dotace: vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty:  

mailto:PhDr
mailto:svoboda.arnost@kr-jihomoravsky.cz
mailto:pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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 podpora aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní 

prostředí  

 podpora tradičních i netradičních environmentálních osvětových 

akcí/činností   (mimo Den Země) 

 

Výše dotace: minimální výše dotace na jeden projekt – 20.000,- Kč 

         maximální výše dotace na jeden projekt – 80.000,- Kč 

 

Příjemci dotace: nevládní neziskové organizace, obce  

 

Alokovaná částka: 1.500.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 15. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

2. OBLAST ROZVOJE VENKOVA 

 

2.1 Dotační program – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, 

podprogram Podpora rozvoje venkova JMK 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 353 

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 
 

Cíle dotačního programu: Zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově  

 

Předmět dotace:  

 

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin  

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a 

     občanské vybavenosti 

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě 

Dotační titul 5 – Obecní knihovny 

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty 

 

Výše dotace (maximální):  

 

u dotačního titulu 1 – 200 000 Kč, 

u dotačního titulu 2 – 100 000 Kč, 

u dotačního titulu 3 – 100 000 Kč, 

u dotačního titulu 4 – 200 000 Kč, 

mailto:MACUROVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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u dotačního titulu 5 – 50 000 Kč, 

u dotačního titulu 6 – 200 000 Kč 

 

Příjemci dotace: obce do 3 tis. obyvatel, svazky obcí a MAS 

 

Alokovaná částka: 40.000.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

 

2.2  Dotační program – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, 

podprogram Podpora vinařství a vinohradnictví JMK 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 353 

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: Podpora prezentace vinařství a vinohradnictví 

 

Předmět dotace:  Dotační titul 1: Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví 

               Dotační titul 2: Propagace vinařství a vinohradnictví 

 

Výše dotace (maximální): 100.000,- Kč 

 

Příjemci dotace: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek 

 

Alokovaná částka: 1.000.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

3. OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
3.1 Dotační program – Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního 

řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 207, fax 541 651 388. 

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, e-mail: seitl.roman@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu:  

mailto:MACUROVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:seitl.roman@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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 Podpořit zpracování nových územních plánů (ÚP) včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních 

útvarů podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 

 Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů (dále jen změn ÚP) řešících 

nadmístní problematiku. 

 Podpořit naplnění „Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017“. 

 Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona, 

zejména: 

o vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, 

o koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu veřejných 

zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

o chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel.  

 Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Předmět dotace:  

Zpracování územních plánů, změn územních plánů 

Výše dotace: 

 Maximální výše podpory na jeden projekt 200.000,- Kč 

 Maximální podíl výše podpory 50 % celkových uznatelných výdajů projektu  

Příjemci dotace:  

Cílovou skupinou pro poskytnutí dotace jsou obce Jihomoravského kraje, které se rozhodly pořídit 

a vydat ÚP/změnu ÚP. V případě změny ÚP je podmínkou, že obec v ní bude řešit nadmístní 

problematiku. 

Alokovaná částka:  5.500.000,-Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 16. 3. 2017 

 

4. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

4.1 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 
2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel.: 541 651 343, 541 651 312, e-mail: lukaskova.ivana@kr-
jihomoravsky.cz, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoby: 

Ing. Ivana Lukášková, Bc. Jaroslava Hrušková 

Informace o 
programu:  

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

 

mailto:lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz
mailto:lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Cíle dotačního programu: 

Prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti 

cestovního ruchu, zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji 

(vč. sběru a zveřejňování informací), podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování 

úrovně poskytovaných služeb u TIC v Jihomoravském kraji, rozšíření otevírací doby TIC v letní 

turistické sezóně 

Předmět dotace:  

Podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry.  

Výše dotace:  Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20.000,- Kč, maximální výše dotace na 
jeden projekt činí 50.000,- Kč. 
 

Příjemci dotace: fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující turistické informační 

centrum na území Jihomoravského kraje 

Alokovaná částka: 2.000.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 do 16.00 hod. 

 

5. OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

5.1 Dotační program – Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském  kraji 
v roce 2017 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 342 

Kontaktní 
osoba: 

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 348   
Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 325 
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 331  

Informace o 
programu:  

Program je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a 

rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, 

národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského 

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

 

Cíle dotačního programu: 

Cílem programu je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky jako 
součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras 
a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást 
péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu.   

 

 

mailto:fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
mailto:keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace:  

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního charakteru 

v souladu s dotačním programem. Je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování 

projektu, na který byla poskytnuta.  

 

Výše dotace: Maximální výše dotace na jednu akci činí 2.000.000,- Kč.  

Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele a z dalších zdrojů 
v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů projektu. Pokud 
žadatel bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů, maximální podíl dotace 
z rozpočtu vyhlašovatele bude max. 60 % celkových uznatelných výdajů. V případě, že žadatel bude 
spolufinancovat z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFDI, Ministerstva pro místní rozvoj, 
fondů  EU): max. 50 % ze zbytkové částky celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částkou 
celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení 
uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů.  
Dotace bude poskytována na částečné krytí celkových uznatelných výdajů projektu do vyčerpání 
objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů investičního 
a neinvestičního charakteru v souladu s dotačním programem. 
 

Příjemci dotace:  

Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, které splňují 

všechny podmínky uvedené v dotačním programu  

Alokovaná částka: předpokládaná výše 15.500.000,- Kč  

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 od 8:00 hod do 4. 8. 2017 do 14:00 hod.  
 
Žádosti budou hromadně vyhodnocovány vždy po ukončení daného kola výzvy: 
- 1. kolo: termín ukončení 28. 2. 2017 
- 2. kolo: termín ukončení 2. 5. 2017 
- 3. kolo: termín ukončení 4. 8. 2017 
 
 
 

5.2 Dotační program – Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2017 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 342 

Kontaktní 
osoba: 

Podpora na udržování cyklistických komunikací: 
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 331 
Podpora na úpravu běžeckých lyžařských tratí:  
Ing. Renáta Listová, listova.renata@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 658 817   

Informace  
o programu:  

Program je zaměřen na zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, 
stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických trasách a na úpravu 
běžeckých lyžařských tratí. 
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  

 

 

mailto:%20bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
mailto:listova.renata@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Cíle dotačního programu: 

Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou 

dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, 

terénních a cyklistických trasách. Dalším cílem je zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí. 

Předmět dotace: 

 dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti 
stávajících cyklistických komunikací definovaných v dotačním programu, průběžné udržování 
čistoty povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou dopravu 

 dotační titul 2 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení a 
úpravy běžeckých lyžařských tratí definovaných v dotačním programu, určených zejména pro 
provozování lyžařských běžeckých sportů v zimním období. 

 

Výše dotace:  

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 

30.000 Kč. Maximální podíl dotace činí 70 % celkových uznatelných výdajů projektu. 

Příjemci dotace: Dotační program je určen pro obce, dobrovolné svazky obcí a jiné právnické osoby, 

které splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu  

Alokovaná částka: 2.000.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. do 28. 2. 2017  

 

6. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

6.1 Dotační program - Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní 
osoba: 
 

Bc. Veronika Plachá, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 370, email: placha.veronika@kr-

jihomoravsky.cz 

Mgr. Petra Kynclová, oddělení památkové péče, odbor regionálního rozvoje, 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 315, email: 

kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 
Cíle dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální 

nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, 

výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace 

mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků 

zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních 

památek. 

Předmět dotace:  

- kulturní aktivity, akce profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu 
(koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, výstavy, 
sympózia, přehlídky, apod.), taneční umění a podporu tradiční lidové kultury.  

- akce související s nemateriálními statky zapsanými na seznamu UNESCO – jízdou králů a 
slováckým verbuňkem 

- podpora odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební 
obnova kulturních památek v kraji spočívající  
- v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, 
- ve statickém zajištění budov,  
- v obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel  

do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně 
krovů a klempířských prvků. 

 
- podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí 

restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů. 
 

Výše dotace:  

minimální výše dotace: 20.000,- Kč (dotační titul 1 a 2), 25.000,- Kč (dotační titul 4) a 100.000,- Kč 

(dotační titul 3) 

maximální výše dotace: 150.000,- Kč (dotační titul 1), 100.000,- Kč (dotační titul 2), 500.000,-Kč 

(dotační titul 3), 200.000,- Kč (dotační titul 4). 

Příjemci dotace: fyzická nebo právnická osoba, která:  

 pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo 

 pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem, nebo 

 vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.  

 

Alokovaná částka: 28.500.000,- Kč  

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

 

6.2 Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní 
osoba: 

Bc. Veronika Plachá, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 370, email: placha.veronika@kr-

mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
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jihomoravsky.cz  

Dita Friáková , oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 323, email: friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz   

Informace o 
programu:  

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

 
Cíle dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do 

Festivalu muzejních nocí 2017, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2017. 

Předmět dotace: kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2017 a kulturní aktivity 

a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2017 (např. výstavní činnost, hudební a divadelní 

vystoupení, propagace, ukázky, prezentace a další činnosti realizované v rámci festivalů) konající se 

na území Jihomoravského kraje. 

Výše dotace: minimální výše dotace: 20.000,- Kč, maximální výše dotace 100.000,- Kč  

Příjemci dotace: Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 

2017 nebo v rámci Noci kostelů 2017. 

Alokovaná částka: 1.000.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

 

6.3 Dotační program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 

Kontakt: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní 
osoba: 

JUDr. Hana Holušová, oddělení památkové péče, odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 321, email: 

holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz  

Mgr. Petra Kynclová, oddělení památkové péče, odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 315, email: 

kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz  

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního 

významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou 

hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace: podpora obnovy drobných kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, 

exteriérových soch a sousoší, byst, náhrobků či připomínek slavných událostí, rodáků a osobností. 

Podporována nebude taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila 

neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu objektu 

 

Výše dotace: minimální výše dotace: 20.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč  

 

Příjemci dotace: Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu 

nacházející se na území Jihomoravského kraje. 

Alokovaná částka:  1.500.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

 

7. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

7.1 Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje  pro rok 2016 v oblasti 
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204 

Kontaktní osoba: Ing. Iva Rausová, rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Eva Földešiová, 
foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 
Cíle dotačního programu: Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních 

služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

Předmět dotace: provozní náklady registrované sociální služby 

Výše dotace: Výše dotace je stanovena v souladu s Pravidly o stanovení a přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb na úhradu 

nákladů základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Příjemci dotace:  
Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele. 

mailto:rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Alokovaná částka: 819.690.000,- Kč z dotace MPSV 

Termín podání žádostí na rok 2017: 7. 11. 2016 

 

7.2 Dotační program „Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní děti“  
pro rok 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 

3, 601 82 Brno, telefon: 541 651 138 

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Bučková, email: buckova.stepanka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 

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

 

Cíle dotačního programu: 

Podpora alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti umožňujících pečujícím rodičům 

realizovat svobodnou volbu ohledně míry jejich zapojení, resp. opětovného návratu na trh práce 

v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, opatření 2.2. 

Předmět dotace: 

Podpora poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro 

účely tohoto dotačního programu rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě  

v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 zákona o dětské 

skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 

docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na 

zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Výše dotace: 

Minimální výše dotace 50.000 Kč, maximální výše dotace 200.000 Kč. 

Příjemci dotace: 
Žadatelé o finanční podporu mohou být pouze poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině. 

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování této 

služby, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů služby. Zápis do evidence provádí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je fyzická nebo právnická osoba, která za 

podmínek stanovených zákonem o dětské skupině poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině 

rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující 

péči rodičů, je-li zaměstnavatelem rodiče. 

Poskytovatel služby nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je 

a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 
zakládací listinou, 

mailto:buckova.stepanka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích 
a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  
je v souladu s jejím předmětem činnosti, 

c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou, 
d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou, 
e) nadací nebo nadačním fondem, 
f) vysokou školou, nebo 
g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 

stanovami. 
 
Alokovaná částka: 2.000.000 Kč 

Termín podání žádostí na rok 2016: od 18. 4. do 28. 4. 2017 

 

7.3 Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti 
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 162 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Dobešová, dobešova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních 

služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

Předmět dotace: provozní náklady registrované sociální služby 

Výše dotace: Výše dotace je stanovena procentním podílem Jihomoravského kraje stanoveným 

Pravidly o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb na nákladech základních činností sociálních služeb 

Příjemci dotace:  
Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele 

Alokovaná částka: Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na toto řízení o přiznání 

finanční podpory v rozpočtu Jihomoravského kraje je dle schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje 

mailto:dobešova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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pro rok 2017 stanoven usnesením ZJMK č. 134/16/Z2 pro příspěvkové organizace kraje 145.000.000 

Kč, pro obce a příspěvkové organizace obcí 33 mil. Kč, v celkové výši 241 mil. Kč.  

 

Termín podání žádostí na rok 2017: 07. 11. 2016 

8. OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY 

8.1  Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje 
na období 2017 - 2020 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana, Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, tel. 541 651 540, email: okh@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 

osoba: 

Ing. Marie Klimešová, 541 651 582, klimesova.marie@kr-jihomoravsky.cz, 

Ing. Petra Radová, 541 658 898, radova.petra@kr-jihomoravsky.cz,  

Ing. Veronika Vítová, 541 658 838, vitova.veronika@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 

programu:  

Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem jednotkám sborů dobrovolných hasičů 

obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020 

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

 

Cíle dotačního programu: Cílem poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení 

zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského 

kraje jednotkami požární ochrany.  V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraje přispívají k zabezpečení plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných 

hasičů. 

Finanční podpora v rámci tohoto dotačního programu není určena na výchovné, preventivní, 

sportovní, spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany (včetně požárního sportu). 

Dotační program není určen na spolufinancování projektů realizovaných v rámci dotačního programu 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ - Podprogram Pořízení nového dopravního automobilu a Podprogram Stavba 

požární zbrojnice. Podpora těchto projektů bude řešena mimo tento dotační program. 

Předmět a výše dotace: 

a) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS 
(cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního 
programu, se poskytuje dotace v maximální výši 1 000 000 Kč, 

b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA 
(dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), 
a uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500 000 
Kč, 

mailto:okh@kr-jihomoravsky.cz
mailto:klimesova.marie@kr-jihomoravsky.cz
mailto:radova.petra@kr-jihomoravsky.cz
mailto:vitova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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c) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši 
1 000 000 Kč, 

d) na pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany, a uvedených v příloze č. 3 
dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200 000 Kč. 

 
Minimální výše požadované a poskytnuté dotace: 10 000 Kč 

Příjemci dotace: obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce 

v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Alokovaná částka: 50 000 000 Kč 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 - 28. 2. 2017 

 

 

  



19 
 

B. DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NNO 

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

1.1 Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 332, 541 652 337 

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Blažková, blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz, JUDr. Lenka 
Plhalová, plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací 

a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 

Předmět dotace: vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty:  

  podpora aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní 

prostředí  

 podpora tradičních i netradičních environmentálních osvětových 

akcí/činností   (mimo Den Země) 

 

Výše dotace: minimální výše dotace na jeden projekt – 20.000,- Kč 

         maximální výše dotace na jeden projekt – 80.000,- Kč 

 

Příjemci dotace: nevládní neziskové organizace, obce  

 

Alokovaná částka: 1.500.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 15. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

 

2. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

2.1 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 
nám. 3, 601 82, Brno, tel.: 541 651 343, 541 651 312  

Kontaktní osoby: Ing. Ivana Lukášková, lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz,  Bc. Jaroslava 
Hrušková, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

 

mailto:blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Cíle dotačního programu: 

Prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti 

cestovního ruchu, zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji 

(vč. sběru a zveřejňování informací), podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování 

úrovně poskytovaných služeb u TIC v Jihomoravském kraji, rozšíření otevírací doby TIC v letní 

turistické sezóně 

Předmět dotace:  

Podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry.  

Výše dotace:  Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20.000,- Kč, maximální výše dotace na 
jeden projekt činí 50.000,- Kč. 
 

Příjemci dotace: fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující turistické informační 

centrum na území Jihomoravského kraje 

Alokovaná částka: 2.000.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 do 16.00 hod. 

 

3. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

3.1 Dotační program - Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní 
osoba: 

Bc. Veronika Plachá, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 370, email: placha.veronika@kr-

jihomoravsky.cz 

Mgr. Petra Kynclová, oddělení památkové péče, odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 315, email: 

kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 
 

Cíle dotačního programu: Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní 

aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních 

žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování 

kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti 

nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i 

nemovitých kulturních památek. 

mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace:  

- kulturní aktivity, akce profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu 
(koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, výstavy, 
sympózia, přehlídky, apod.), taneční umění a podporu tradiční lidové kultury.  

- akce související s nemateriálními statky zapsanými na seznamu UNESCO – jízdou králů a 
slováckým verbuňkem 

- podpora odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební 
obnova kulturních památek v kraji spočívající  
- v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, 
- ve statickém zajištění budov,  
- v obnově fasád vč. vyplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel  

do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně 
krovů a klempířských prvků. 

 
- podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí 

restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů. 
 

Výše dotace:  

minimální výše dotace: 20.000,- Kč (dotační titul 1 a 2), 25.000,- Kč (dotační titul 4) a 100.000,- Kč 

(dotační titul 3) 

maximální výše dotace: 150.000,- Kč (dotační titul 1), 100.000,- Kč (dotační titul 2), 500.000,-Kč 

(dotační titul 3), 200.000,- Kč (dotační titul 4). 

 

Příjemci dotace: fyzická nebo právnická osoba, která:  

 pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo 

 pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem, nebo 

 vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.  

Alokovaná částka: 28.500.000,- Kč  

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

 

3.2 Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní 
osoba: 
 

Bc. Veronika Plachá, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 370, email: placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Dita Friáková, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 323, email: friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz 

mailto:placha.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:friakova.dita@kr-jihomoravsky.cz
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Informace o 
programu:  

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

 
 

Cíle dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do 

Festivalu muzejních nocí 2017, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2017. 

 

Předmět dotace: kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2017 a kulturní aktivity 

a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2017 (např. výstavní činnost, hudební a divadelní 

vystoupení, propagace, ukázky, prezentace a další činnosti realizované v rámci festivalů) konající se 

na území Jihomoravského kraje. 

 

Výše dotace: minimální výše dotace: 20.000,- Kč, maximální výše dotace 100.000,- Kč  

 

Příjemci dotace:  

Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2017 nebo v rámci 

Noci kostelů 2017 na území Jihomoravského kraje. 

Alokovaná částka: 1.000.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

 

3.3 Dotační program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 322 

Kontaktní 
osoba: 
 

JUDr. Hana Holušová, oddělení památkové péče, odbor regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 321, email: 
holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz  
Mgr. Petra Kynclová, oddělení památkové péče, odbor regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 315, email: 
kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz  

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: Cílem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných 

drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s 

nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami podle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:holusova.hana@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace: podpora obnovy drobných kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, 

exteriérových soch a sousoší, byst, náhrobků či připomínek slavných událostí, rodáků a osobností. 

Podporována nebude taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila 

neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu objektu 

Výše dotace: minimální výše dotace: 20.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč  

Příjemci dotace: Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu 

nacházející se na území Jihomoravského kraje. 

Alokovaná částka: 1.500.000,- Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

 

4. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

4.1 Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti 
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 162 

Kontaktní osoba: 
 

Ing. Lenka Dobešová, dobesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 
 

Informace o 
programu:  

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

 
 

Cíle dotačního programu: Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních 

služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

Předmět dotace: provozní náklady registrované sociální služby 

Výše dotace: Výše dotace je stanovena procentním podílem Jihomoravského kraje stanoveným 

Pravidly o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb na nákladech základních činností sociálních služeb. 

Příjemci dotace:  
Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele 

mailto:krsnakova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Alokovaná částka: Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na toto řízení o přiznání 

finanční podpory v rozpočtu Jihomoravského kraje je dle schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje 

pro rok 2017 stanoven v celkové výši 421 mil. Kč, pro NNO vyčleněno 63 mil. Kč. 

 

Termín podání žádostí na rok 2017: 7. 11. 2016 

 

4.2  Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje  pro rok 2016 v oblasti 
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204 

Kontaktní osoba: 
 

Ing. Iva Rausová, rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Eva Földešiová, 
foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 
 

Cíle dotačního programu: Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních 

služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

Předmět dotace: provozní náklady registrované sociální služby 

Výše dotace: Výše dotace je stanovena v souladu s Pravidly o stanovení a přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb na úhradu 

nákladů základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Příjemci dotace:  
Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele. 

Alokovaná částka: 819.690.000,- Kč z dotace MPSV  

Termín podání žádostí na rok 2017: 7. 11. 2016 
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4.3 Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi“ pro rok 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo 

nám. 3, 601 82 Brno, telefon: 541 652 169 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pízová, email: pizova.jana@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu:  http://dotace.kr-jihomoravsky.cz 

 

Cíle dotačního programu: 

Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za 

účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny.  

Předmět dotace: 

Podpořené budou pouze následující aktivity: osvětově - vzdělávací programy pro rodiny, rodiče či 

partnerské páry (rozvoj rodičovských či partnerských kompetencí, manželské a partnerské 

poradenství manželské přípravy aj.), celoroční volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, pravidelné 

aktivity na podporu mezigeneračního soužití, přičemž minimálně jednu generaci tvoří rodiny s dětmi, 

zřízení nebo provoz Family Pointu, projekty na osvětu a podporu vytváření flexibilních pracovních 

úvazků. 

Výše dotace: 

Minimální výše dotace 20.000 Kč, maximální výše dotace 50.000 Kč. 

Příjemci dotace: 

 spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 

 ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání  
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích  
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Tyto organizace musejí vyvíjet celoroční činnost a poskytovat služby pro rodiny s dětmi a seniory a 
musí působit na území Jihomoravského kraje. 
 
Alokovaná částka: 3.000.000 Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. do 28. 2. 2017 
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4.4 Dotační program „Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní děti“ 
pro rok 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo 

nám. 3, 601 82 Brno, telefon: 541 651 138 

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Bučková, email: buckova.stepanka@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu:  http://dotace.kr-jihomoravsky.cz 

 

Cíle dotačního programu: 

Podpora alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti umožňujících pečujícím rodičům 

realizovat svobodnou volbu ohledně míry jejich zapojení, resp. opětovného návratu na trh práce 

v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, opatření 2.2. 

Předmět dotace: 

Podpora poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro 

účely tohoto dotačního programu rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě  

v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 zákona o dětské 

skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 

docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na 

zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Výše dotace: 

Minimální výše dotace 50.000 Kč, maximální výše dotace 200.000 Kč. 

Příjemci dotace: 
Žadatelé o finanční podporu mohou být pouze poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině. 

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování této 

služby, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů služby. Zápis do evidence provádí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je fyzická nebo právnická osoba, která za 

podmínek stanovených zákonem o dětské skupině poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině 

rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující 

péči rodičů, je-li zaměstnavatelem rodiče. 

Poskytovatel služby nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je 

h) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 
zakládací listinou, 

i) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích 
a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  
je v souladu s jejím předmětem činnosti, 

j) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou, 
k) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou, 
l) nadací nebo nadačním fondem, 
m) vysokou školou, nebo 

mailto:buckova.stepanka@kr-jihomoravsky.cz
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n) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 
stanovami. 

 
Alokovaná částka: 2.000.000 Kč 

Termín podání žádostí: od 18. 4. do 28. 4. 2017 

 

4.5 Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2017 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo 

nám. 3, 601 82 Brno, telefon: 541 651 424 

Kontaktní osoba: Mgr. Bořivoj Sekanina, email: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o programu:  http://dotace.kr-jihomoravsky.cz 

 

Cíle dotačního programu:  

Podpora pečujících osob, aktivit nestátních neziskových organizací a obcí na podporu pečujících osob 

v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, opatření 3.5. 

Opatření na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou. 

Předmět dotace:  

Podpořené budou následující aktivity: programy na podporu stability rodiny a posilování 

partnerských vztahů, které jsou ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením 

nebo seniora, programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora 

(např. duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny aj.), osvětově-

vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 

vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, zpracování 

odborných studií a analýz na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo 

seniora, poskytování poradenství a podpory osobám pečujícím o člena rodiny se zdravotním 

postižením nebo seniora v jejich přirozeném prostředí. Součástí výše uvedených aktivit může být i 

vydávání propagačních materiálů a publikací k tématu péče o člena rodiny se zdravotním postižením 

nebo seniora. 

Výše dotace:  

Minimální výše dotace 50.000 Kč, maximální výše dotace 100.000 Kč. 

 
Příjemci dotace: 

 spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 

 ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 

 obce a města na území Jihomoravského kraje a Městské části Statutárního města Brna. 

mailto:sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz
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Příjemce finanční podpory musí splňovat níže uvedené podmínky oprávněnosti: 

 musí splňovat výše uvedenou právní formu; 

 musí být registrován Ministerstvem vnitra nebo jiným příslušným ústředním orgánem, příp. ve 
veřejném rejstříku u soudu, určeného k vedení veřejného rejstříku, a to nejméně šest měsíců 
před uzávěrkou přijímání žádostí a zároveň musí v tomto období prokazatelně pracovat v oblasti 
podpory pečujících osob a rodiny a toto doložit; 

 musí vykonávat veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory pečujících osob a rodiny; 

 musí mít ve svých stanovách (zřizovací listině) zakotvenou práci s pečujícími osobami a rodinou. 
 
Alokovaná částka: 1.500.000 Kč 

Termín podání žádostí: od 14. 2. do 28. 2. 2017 

 

5. OBLAST TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

5.1 Dotační program – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit 
dětí a mládeže v roce 2017     

 
Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 3,  

601 82 Brno, pracoviště Cejl 73 
tel. 541 658 301, e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková 

Informace o programu:  http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

 

Cíl dotačního programu:  

Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem 

pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.   

Předmět dotace:  

Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven 

a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven.  

Výše dotace: Minimální výše dotace na jeden projekt je 20.000 Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt je 200.000 Kč. 

30% spoluúčast. 

Příjemci dotace: NNO, církevní právnické osoby 

Alokovaná částka: 6.000.000 Kč 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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5.2 Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 3,  

601 82 Brno, pracoviště Cejl 73 

tel. 541 658 301, e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíl dotačního programu:  

Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, podpora rozvoje práce 

s dětmi a mládeží.  

Předmět dotace:  

Dotace bude poskytována na neinvestiční výdaje v rámci tří prioritních oblastí: 

 podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže 

 podpora participace 

 podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit. 
 

Výše dotace:  

Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt je 100 000 Kč. 

30% spoluúčast. 

Příjemci dotace: NNO 

Alokovaná částka: 1.106.000 Kč 

Termín podání žádostí: 1. 3. 2017 – 3. 4. 2017 

 

 

6. OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 

6.1 Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování 
zdravotní péče na území Jihomoravského kraje 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám. 449/3, 601 
82, Brno, tel. 541 652 172 

mailto:paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz
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Kontaktní 
osoba: 

Bc. Serafinovičová Iva, DiS., serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění všech typů 

ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná 

pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve 

znění pozdějších předpisů, a všech typů lékařské péče související s poskytováním 

ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná pracovníky dle zákona 

č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve 

znění pozdějších předpisů. Tato péče je poskytovaná žadatelem zejména ve vlastním 

sociálním prostředí pacientů, působnost žadatele je vymezena územím kraje a  kraj 

má na poskytování péče zájem. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace v rámci tohoto programu je doložení kopie 

registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo kopie oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. 

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

 

Cíle dotačního programu:  Program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění všech 

typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace. 

Předmět dotace: Podpora a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou 

činnost v oblasti zdravotnictví. 

Výše dotace: nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze přiznat podporu 

minimálně ve výši 5.000,- Kč. 

Příjemci dotace: Nestátní neziskové organizace. 

Alokovaná částka: 7.000.000,- Kč pro Program 1 a Program 2. 

Termín podání žádostí: v průběhu února 2017  

 

6.2 Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní 
osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám.449/ 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 172, email: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoba: 

Bc. Serafinovičová Iva, DiS. 

Informace o 
programu:  

Tento program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou 

osvětu týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných 

civilizačních onemocnění. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 
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Cíle dotačního programu: Program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na 

zdravotnickou osvětu týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizačních 

onemocnění. 

Předmět dotace: Podpora a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou 

činnost v oblasti zdravotnictví. 

Výše dotace: nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze přiznat podporu 

minimálně ve výši 5.000,- Kč. Maximální výše finanční podpory na jeden projekt je 200.000,- Kč.  

Příjemci dotace: Nestátní neziskové organizace. 

Alokovaná částka: 7.000.000,- Kč pro Program 1 a Program 2. 

Termín podání žádostí: v průběhu února 2017 

 

6.3 Program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji 

 
Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám. 449/3, 601 

82, Brno, tel. 541 652 172, email: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoba: 

Bc. Serafinovičová Iva, DiS. 

Informace o 
programu:  

Tento program je určen na podporu poskytování domácí hospicové péče 

v Jihomoravském kraji. Hospicovou péčí se rozumí komplexní multidisciplinární 

paliativní péče, kterou tvoří souhrn odborných lékařských, ošetřovatelských 

a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, 

u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých ale pokračuje 

léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající 

ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické a 

sociální potřeby nemocného, u něhož je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládána 

délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců. Domácí hospicovou péči poskytuje 

tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků - lékař, zdravotní sestra, 

pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta. 

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

 

Cíle dotačního programu: Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům 

v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. 

Předmět dotace: Podpora a poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji.  

Výše dotace: nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze přiznat podporu 

minimálně ve výši 5.000,- Kč. 

mailto:serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz
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Příjemci dotace: Žádost o dotaci mohou podat fyzické nebo právnické osoby, které jsou schopny 

zajistit poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta a které splňují podmínky 

tohoto dotačního programu.   

Alokovaná částka: 10.000.000,- Kč  

Termín podání žádostí: v průběhu února 2017 

 

7. OBLAST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

7.1 Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2017 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 
82, Brno, tel. 541 658 303 

Kontaktní osoba: 
 

PaedDr. Věra Koupilová, koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu:  

Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených 

 na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin 

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

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

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

Předmět dotace:  

Dotace je určena na projekty zaměřené na aktivity národnostních menšin, a to zejména následující 
priority: 

a) projekty na podporu činnosti právnických osob, které pracují ve prospěch národnostních 
menšin v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit 

b) projekty konkrétně zaměřené na udržení kulturních tradic národnostních menšin 

 

Výše dotace: max. 200.000,- Kč na jeden projekt 

Příjemci dotace: 

Žádost o dotaci mohou podat právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se 

sídlem na území Jihomoravského kraje s výjimkou právnických osob zřizovaných Jihomoravským 

krajem, obcí, státem; žadatelem současně nemohou být obce (města). 

Alokovaná částka: 1.500.000,- Kč 
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Termín podání žádostí: 28. 2. 2017 do 28. 3. 2017 

 

8. OBLAST VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ 

8.1 Dotační program – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, 
podprogram Podpora vinařství a vinohradnictví JMK 2017 

 

Kontakt: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 353 

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: Podpora prezentace vinařství a vinohradnictví 

 

Předmět dotace:  

Dotační titul 1: Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví 

Dotační titul 2: Propagace vinařství a vinohradnictví 

 

Výše dotace (maximální): 100.000,- Kč 

 

Příjemci dotace: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek 

 

Alokovaná částka: 1.000.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

9. OBLAST VČELAŘSTVÍ 

9.1 Dotační program – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, 
podprogram Podpora včelařství JMK 2017 

 

Kontakt: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 652 353 

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: Podpora zájmových včelařů a včelařských kroužků 

 

Předmět dotace:  

Dotační titul 1: Podpora zájmového včelařství 

Dotační titul 2: Rozvoj volnočasových aktivit mládeže 

 

mailto:MACUROVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:MACUROVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Výše dotace (maximální):   

Dotační titul 1: 10.000,- Kč 

Dotační titul 2: 20.000,- Kč 

 

Příjemci dotace: fyzická osoba, spolek 

 

Alokovaná částka: 3.000.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

 

10. OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

10.1 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 

82, Brno, tel. 541 658 310 

Kontaktní osoba: 

 

Mgr. Lenka Možná, mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz  

Informace o 

programu:  

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

 

Cíle dotačního programu:  

Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, se zaměřením na specifickou primární 

prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí dle 

následujících priorit:  

 podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným 
rizikem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením na intervenční 
programy, 

 podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik 
v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární 
a terciární protidrogové prevence, 

 podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech specifické 
primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové 
prevence, 

 podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich blízkými, 

 podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich 
blízkými, 

 podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách, 

 podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů chráněného 
bydlení, dílen a zaměstnání pro uživatele drog, 

 podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog 
a snižování rizik spojených s užíváním drog, 

 podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu. 

mailto:mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace:  

Předmětem dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017 je poskytnutí účelové 

neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektů 

certifikovaných protidrogových programů a služeb, realizovaných v roce 2017 se zaměřením na 

prevenci drogových závislostí.  

Výše dotace: 

Maximální výše dotace na jeden projekt je 1.000.000 Kč. 

30% spoluúčast 

Příjemci dotace: 

Oprávněnými předkladateli žádostí mohou být spolky nebo poboční spolky, obecně prospěšné 

společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, 

jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na 

území Jihomoravského kraje nebo jejich činnost má přínos pro Jihomoravský kraj a jsou uvedeny ve 

Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010-2018 v síti zařízení. 

Oprávněnými předkladateli žádosti nemohou být příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem 

obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem. 

Alokovaná částka: 7.000.000 Kč 

Termín podání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

C. OSTATNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

 DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1.

1.1 Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2017 
 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 318, 541 651 406 

Kontaktní osoba: 
 

Ing. Jan Mega, mega.jan@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Alžběta Klimešová, 
klimesova.alzbeta@kr-jihomoravsky.cz   

Informace o 
programu:  

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

 

Cíle dotačního programu: rozvíjet podnikatelské prostředí na území nejvíce hospodářsky postižených 

regionů v Jihomoravském kraji, podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání 

pomocí dotace, a tím zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva v kraji. 

 

Předmět dotace:  

Poskytnutou dotaci lze použít např. na: 
- pořízení budov a staveb, 
- pořízení strojů a zařízení, 
- pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení, 
- reklamu a nákup reklamních předmětů, 
- nákup pozemku, 
- pořízení nábytku do provozovny, 
- pořízení nářadí, 
- pořízení licencí a patentů, 
- tvorbu webových stránek, 
- tvorbu katalogu zboží, 
- leasing, 
- úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a to ve výši v čase 

a místě obvyklé. 
 

Výše dotace:   

Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 80 000,00 Kč. 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 30 000,00 Kč. 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 50 % z celkových uznatelných výdajů 
projektu, pokud není stanoveno jinak.  
 

Příjemci dotace: dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - fyzické osoby. 

 

Alokovaná částka: 2.000.000,00 Kč 

 

Termín podání žádostí: od 14. 2. 2017 do vyčerpání finančních prostředků určených na tento dotační 

program, nejpozději však do 30. 9. 2017 do 14.00 hod. 

mailto:mega.jan@kr-jihomoravsky.cz
mailto:klimesova.alzbeta@kr-jihomoravsky.cz
http://kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

