
 

Dotační programy JMK pro rok 2020 

Cílem této brožury je podat nejzákladnější přehled dotačních titulů Jihomoravského kraje pro rok 2020. 

Brožura obsahuje pouze základní informace, jimiž jsou název dotačního titulu, datum příjmu žádostí, 

maximální výši podpory, výši spoluúčasti a stručný popis podporovaných aktivit. Bližší informace o 

dotačních titulech se dozvíte z odkazu pod každou podporou. 
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Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost = 50 000 Kč 

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele = 50% 

 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. Jedná se například o 

objekty: drobné kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, exteriérové sochy a 

sousoší, bysty, náhrobky či připomínky 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.  

 Uznatelnými výdaji se rozumí: náklady na stavební práce, náklady na odborné řemeslné 

práce či restaurování.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7655-506-
Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx 
 

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 - 28.02.2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

 Účelem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce 

zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v 

rámci Noci kostelů 2020.  

 Uznatelnými výdaji se rozumí úhrada honorářů umělců, ostatní osobní výdaje (např. dohody o 

provedení práce nebo pracovní činnosti), mimo související odvody (zejm. sociální zdravotní 

pojištění, daně); úhrada nájemného (vztahující se k podporované akci); náklady na zapůjčení 

techniky, ozvučení apod.; náklady na propagaci akce; paušální sazba režijních nákladů ve výši 

maximálně 10% schválené dotace a zároveň maximálně do výše 10 tis. Kč, přičemž režijními 

náklady se rozumí: zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění, kopírování, vlastní tisk pro 

administraci a propagaci projektu, náklady na spotřební a kancelářský materiál určený pro 

administraci projektu, náklady na čisticí prostředky a nástroje, nákup vody (vodné, stočné), 

paliv a energie (elektřina, topení apod.), poštovné.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7620-506-

Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx 

  

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7655-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7655-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7620-506-Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7620-506-Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
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Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 – 28.02.2020 do 14:00 hodin 

Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti kultury  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%  

 Účelem tohoto dotačního titulu je podpora kulturních aktivit a akcí místního, regionálního i 

nadregionálního významu, podpora profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením 

na hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky, soutěže), divadelní tvorbu (představení, festivaly, 

soutěže) a výtvarnou tvorbu (výstavy, sympózia, přehlídky, soutěže apod.), podpora tanečního 

umění a podpora tradiční lidové kultury. 

Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%  

 Účelem dotačního titulu 2 je podpora propagace nemateriálních statků slovácký verbuňk, jízda 

králů, loutkářství a textilní tiskařská technika - modrotisk spočívající zejména: ve výchovné 

činnosti, podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a mládeže o nemateriálním 

statku (výhradně s takovou činností související pořízení výstavní expozice a propagačních 

materiálů, organizace divadelních představení a uhrazení honoráře přednášejících a 

účinkujících); v prezentaci statku na území Jihomoravského kraje (např. s prezentací související 

hudební doprovod, pořízení kroje a krojových součástí, zajištění oblastních přehlídek, 

pronájem koní nebo sálů).  

Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%  

 V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno odstranění havarijních (závažných) 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.  

Dotační titul 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a 

movitých kulturních památek  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50% 

 V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována záchrana bezprostředně ohrožených 

nemovitých a movitých kulturních památek s preferencí restaurování soch, maleb a výmaleb 

včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů. 

Uznatelnými výdaji se rozumí například:  

 a) úhrada honorářů umělců, ostatní osobní výdaje (např. dohody o provedení práce nebo 

pracovní činnosti), mimo související odvody (zejm. sociální a zdravotní pojištění, daně),  

 b) úhrada nájemného (vztahující se k podporované akci),  
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 c) náklady na zapůjčení techniky, ozvučení apod.  

 d) náklady na propagaci akce,  

 e) náklady na pořízení krojů a krojových součástí,  

 f) náklady na realizaci výstav kulturního obsahu (pořízení replik a modelů, výstavního 

vybavení…),  

 g) paušální sazba režijních nákladů ve výši maximálně 10 % schválené dotace a zároveň 

maximálně do výše 10 tis. Kč u dotačního titulu 1 a 2, přičemž režijními náklady se rozumí: 

zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění, kopírování, vlastní tisk pro administraci a propagaci 

projektu, náklady na spotřební a kancelářský materiál určený pro administraci projektu, 

náklady na čisticí prostředky a nástroje, nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, 

topení apod.), poštovné,  

 h) náklady na stavební práce (např. pořízení materiálu vč. dopravy, montáž a ostatní stavební 

práce) u dotačního titulu 3,  

 i) restaurátorské práce u dotačního titulu 4.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7619-506-

Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2020.aspx 

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na 

období 2017 - 2020 

 Příjem žádostí: V roce 2020 od 14.2.2020 do 28.2.2020 14:00. 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz článek VIII. 

dotačního programu  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových uznatelných nákladů na akci  

 Účelem a cílem poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení zlepšení 

materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského 

kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární 

ochrany. V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, kraje přispívají k zabezpečení plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných 

hasičů. 

 Dotace jsou určeny na:  

a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, vyhovující podmínkám vyhlášky 

ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 

pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, nebo  

b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, v souladu s požadavky ČSN 735710 

Požární stanice a požární zbrojnice, nebo  

c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících 

podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o 

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

uvedených v příloze č. 3 dotačního programu.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7545-506-

Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+

-+2020+pro+rok+2020.aspx 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7619-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7619-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7545-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+-+2020+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7545-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+-+2020+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7545-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+-+2020+pro+rok+2020.aspx
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Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2020 

 Příjem žádostí: od 14.02.2020 do 28.02.2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

 Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a 

informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být 

poskytnuta na preventivní aktivity dle následujících priorit stanovených pro rok 2020: 

Projekty zaměřené na kyberkriminalitu a její předcházení (zejména projekty zaměřené na 

bezpečné chování na internetu a informování veřejnosti o nebezpečných jevech v 

prostředí sociálních sítí). Projekty z oblasti sociální prevence zaměřené na seniory 

(zejména projekty zaměřené na předcházení podvodů na seniorech, zvyšování 

informovanosti a právního povědomí seniorů). Mezi další podporované aktivity dotačního 

programu patří: Projekty z oblasti sociální prevence zaměřené na rizikové skupiny dětí a 

mládeže a oběti trestné činnosti. Medializace prevence – zvyšování informovanosti občanů 

a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany 

majetku. Projekty reagující na nové výzvy a trendy v oblasti bezpečnosti  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7525-506-

Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2020.aspx 

Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2020" 

 Příjem žádostí: od 14.02.2020 do 28.02.2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není 

požadována.  

 Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a 

školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické 

primární prevence rizikového chování. 

 Priority v oblasti specifické primární prevence na rok 2020: Zaměření projektů, které mají vztah 

ke vzdělávacím aktivitám, musí být v souladu s příslušnými RVP a ŠVP. Projekty by měly 

přispívat k optimalizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a 

rodičů ve škole ve prospěch nácviků sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním 

stylem. Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty: zaměřené na 

prevenci rizikového chování dětí a mládeže - problematika užívání legálních drog (alkohol, 

tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, 

komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.; na podporu sociálního klimatu školy; 

na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků 

prevence a řešení rizikových projevů chování.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-

Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7525-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7525-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx
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Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2020 

 Příjem žádostí: od 14.2.2020 do 28.02.2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1.000.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %  

  Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, včetně programů a služeb 

uvedených v čl. II. odst. 6.3. tohoto Dotačního programu, se zaměřením na specifickou 

primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve školství, sekundární a terciární prevenci 

drogových závislostí dle následujících priorit: podpora specifické primární prevence ve školství 

s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu rizikového chování; podpora 

nízkoprahových kontaktních, terénních a poradenských služeb pro uživatele návykových látek 

a závislostního chování a jejich blízké; podpora programů léčby a resocializace uživatelů 

návykových látek a závislostního chování; podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích 

programů pro uživatele návykových látek a závislostního chování; podpora poradenských 

služeb ve vězení a po výstupu; podpora vzdělávání pracovníků v adiktologických službách, 

analýza současného stavu a potřeb v oblasti závislostí.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7518-506-

Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2020.aspx 

 

Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 až 28.02.2020 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč 

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 % 

 Podpořit zpracování nových ÚP včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních útvarů podle § 188 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních 

útvarů (dále jen „změn ÚP“) řešících nadmístní problematiku. Podpořit naplnění „Strategie 

rozvoje Jihomoravského kraje 2020“. Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování 

vyplývajících pro obce ze stavebního zákona, zejména: vytvářet předpoklady pro výstavbu a 

pro udržitelný rozvoj území obce, koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a 

konkretizovat ochranu veřejných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, chránit 

a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel. Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup dle 

§ 165 stavebního zákona. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7642-506-

Dotacni+program+Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2020.aspx 

 

  

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7518-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7518-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7642-506-Dotacni+program+Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7642-506-Dotacni+program+Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2020.aspx
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Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 od 08:00 do 28.02.2020 do 14:00 

Dotační titul 1 - Čistota cyklistických komunikací 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

 Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti 

stávajících cyklistických komunikací definovaných v odst. 2.3. dotačního programu, průběžné 

udržování čistoty povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou 

dopravu, tzn.: udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních 

materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu apod., které znemožňují nebo omezují jejich 

využití; udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. 

odstranění křovin, komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví apod.); udržování čistoty 

odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, z okolí do vzdálenosti 5 m od 

odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné infrastruktury 

(nátěry, opravy apod.); provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně 

drobných oprav směrového značení cyklistických komunikací.  

Dotační titul 2 - Údržba singletrailů 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10 000 Kč na 1 km udržovaných 

singletrailů  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

 Dotační titul 2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti 

vybudovaných stávajících singletrailů definovaných v odst. 2.3. dotačního programu, průběžné 

udržování a čištění přírodního povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro 

terénní cyklistiku, tzn.: udržování čistoty povrchu těchto komunikací (např. úklid listí, větví, 

inertních materiálů apod.) a jejich nejbližšího okolí; opravy povrchu singletrailů způsobené 

pádem stromů, větví a běžným provozem způsobeným jízdou cyklistů na tělese singletrailů; 

opravy mostků, propustků a ramp, které jsou přímou součástí vedení singletrailů; kontrolu 

stavu těchto komunikací k zajištění bezpečné každodenní sjízdnosti; kontrolu a údržbu značení 

a směrových šipek umístěných na sloupcích, stromech a rozcestnících; komplexní čištění a 

příprava singletrailů před zahájením sezony.  

Dotační titul Dotační titul 3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

 Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení 

a úpravy běžeckých lyžařských tratí definovaných v odst. 2.7. dotačního programu, určených 

zejména pro provozování lyžařských běžeckých sportů v zimním období, tzn.: značení 

běžeckých lyžařských tratí ve třech skupinách, přičemž kritériem je typ lyžařské běžecké tratě 

(turistické běžecké tratě – označeny zeleně; běžecké magistrály a páteřní běžecké trasy – 

označeny červeně; závodní běžecké tratě – označeny modře) – viz příloha č. 2 dotačního 

programu; provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích; provoz sněžných a 

terénních vozidel (rolby, skútry) určených k přímé úpravě běžeckých lyžařských tratí v 

běžeckém lyžařském areálu v zimním období; ruční práce spojené s úpravou běžeckých 
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lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období; monitorování běžeckých 

lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem; správa webových stránek, sběr a 

zveřejňování informací o běžeckých lyžařských tratích v zimním období.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7611-506-

Dotacni+program+Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+l

yzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx 

Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském 

kraji v roce 2020 

 Příjem žádostí: 1.kolo výzvy: 14.02.2020 od 8:00 hod. - 28.02.2020 do 14:00 hod., 2.kolo výzvy: 

do 31.07.2020 do 14:00 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%  

 Uznatelný výdaj projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu; uznatelnými 

výdaji projektu se rozumí výdaje na: a) plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, 

cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, 

betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.); realizaci nových povrchů cyklostezek, 

cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.); 

realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, 

pískové, mlatové, přírodě blízké apod.); výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených 

a ochranných jízdních pruhů; budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras 

(informační tabule, odpočívadla, přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na 

stávajících vyznačených trasách do cca 15 m vzdálenosti od trasy; budování osvětlení podél 

cyklostezek mimo zastavěné části obce k zajištění bezpečné dojížďky do zaměstnání a do škol; 

podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou 

návaznost na dálkové a krajské koridory (viz příloha č. 3 dotačního programu); budování 

systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike); 

realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a 

cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.); opravy lávek 

pro cyklisty (např. statické zabezpečení, sanace poruch, sanace betonových segmentů, 

povrchů, izolace nosné konstrukce); budování problematických úseků na Moravských 

vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů; osazení 

nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů; obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů 

v souladu s metodikou vyhlašovatele (viz příloha č. 2 dotačního programu); realizaci 

ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud 

vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného 

značení; informační tabule a značení tras MTB; zpracování samostatné projektové 

dokumentace nebo jako součásti projektu dle některého z písm. a) až o) tohoto článku.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7598-506-
Dotacni+program+Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v
+roce+2020.aspx 
 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7611-506-Dotacni+program+Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7611-506-Dotacni+program+Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7611-506-Dotacni+program+Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7598-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7598-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7598-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
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Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji 

v roce 2020 

 Příjem žádostí: od 14.02.2020 od 8:00 hod do 28.02.2020 do 14:00 hod. 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč žadatelé provozující 1 TIC, 
100 000 Kč žadatelé provozující 2 a více TIC  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není vyžadována  

 Uznatelnými výdaji se rozumí: nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu 
(např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady jazykových mutací 
internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba a tisk jednoduchého 
propagačního materiálu); pořízení hmotného majetku bezprostředně souvisejícího s 
předloženým projektem a zkvalitněním činnosti turistického informačního centra (dále jen 
„TIC“) (např. digitální fotoaparát, stojany, grafické poutače, navigační tabule, projekční 
technika); nákup HW a SW souvisejícího s realizací projektu; úhrada mezd, odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce souvisejících se zajištěním provozu TIC v letní 
turistické sezóně, s výjimkou mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 
příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu a jiné hospodářské činnosti. Uznatelnými mzdovými 
výdaji a odvody na sociální a zdravotní pojištění se rozumí čistá mzda a odvody na sociální a 
zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen hradit za své zaměstnance (nikoliv odvody 
na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec a které zaměstnavatel za 
své zaměstnance odvádí). Zaměstnancem se rozumí i sezónní pracovníci, s nimiž má příjemce 
uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti; certifikační poplatek za 
jednotný certifikát, vydaný Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, IČ: 49277600 
a Asociací turistických informačních center České republiky, IČ: 62930460 (dále jen „A.T.I.C. 
ČR“) (platí pro certifikovaná TIC, která nejsou členem A.T.I.C. ČR); úhrada členského příspěvku 
A.T.I.C. ČR do výše rovnající se výši certifikačního poplatku, tj. 2 500 Kč/provozovna (platí pro 
členy A.T.I.C. ČR).  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7528-506-
Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+
2020.aspx 
 

Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných 

jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 od 08:00 hod. - 28.02.2020 do 14:00 hod. 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000,00 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30% obce a 10% tělocvičné jednoty  

 Účelem tohoto dotačního programu je podpora projektové přípravy (tj. zpracování projektové 
dokumentace) pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro 
sportovní účely tělocvičných jednot a obcí. 

 Z poskytnuté dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční výdaje projektu. 
Poskytnutou dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace 
k provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně 
studií. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7487-506-
Podpora+pripravy+rekonstrukci+historickych+sportovnich+zarizeni+telocvicnych+jednot+a+obci
+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx 
 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7528-506-Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7528-506-Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7528-506-Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7487-506-Podpora+pripravy+rekonstrukci+historickych+sportovnich+zarizeni+telocvicnych+jednot+a+obci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7487-506-Podpora+pripravy+rekonstrukci+historickych+sportovnich+zarizeni+telocvicnych+jednot+a+obci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7487-506-Podpora+pripravy+rekonstrukci+historickych+sportovnich+zarizeni+telocvicnych+jednot+a+obci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
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„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ 

pro rok 2020 

 Příjem žádostí: od 14. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná  

 Podpořené budou pouze níže uvedené aktivity: osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za 
účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství, efektivní komunikace 
apod.); celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem 
prevence sociálního vyloučení z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené (zejména 
podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center); celoroční aktivity na podporu 
mezigeneračních vztahů mezi dětmi/mládeží a seniory, při nichž dochází k obohacování obou 
skupin (např. společné kreativní aktivity, společné učení atd.), za mezigenerační aktivity nejsou 
považovány akce typu návštěvy představení, vystupování dětí před seniory, vodění dětí do 
kroužků atd.; zřízení nebo provoz Family Pointu; projekty na osvětu a podporu vytváření 
flexibilních pracovních úvazků (nevztahuje se na náhradu mzdy takového úvazku). 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7601-506-
%e2%80%9ePodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacem
i%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx 
 
 

„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020 

 Příjem žádostí: od 14. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 14:00 hodin 

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost A. 25.000 Kč; B. 25.000 Kč  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost A. 50.000 Kč; B. 100.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná  

 Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit: rodinná a seniorská politika v obcích - 
koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických 
dokumentů, tvorba propagačních materiálů, organizace kulatých stolů, vč. personálního 
zabezpečení koordinace rodinné politiky na obcích); - osvětově – vzdělávací programy pro 
rodiny za účelem podpory její stability a rozvoje kompetencí (např. kurzy partnerství a 
rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, komunikace, finanční gramotnost); - osvětově – 
vzdělávací programy na podporu seniorů (např. kurzy prevence kriminality a bezpečnosti, 
finanční gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, rozvoj 
dobrovolnictví); - aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života; - vznik a 
rozvoj Family Pointů v obcích; - realizace schválených opatření auditu family friendly 
community v obcích s uděleným certifikátem. Seniorská a mezigenerační kontaktní centra 
(např. Senior point). 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7600-506-
%e2%80%9ePodpora+rodinne+a+seniorske+politiky+na+urovni+obci%e2%80%9c+pro+rok+2020
.aspx 
 

  

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7601-506-%e2%80%9ePodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7601-506-%e2%80%9ePodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7601-506-%e2%80%9ePodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7600-506-%e2%80%9ePodpora+rodinne+a+seniorske+politiky+na+urovni+obci%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7600-506-%e2%80%9ePodpora+rodinne+a+seniorske+politiky+na+urovni+obci%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7600-506-%e2%80%9ePodpora+rodinne+a+seniorske+politiky+na+urovni+obci%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
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„Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2020 

 Příjem žádostí: od 14. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 14:00 hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná  

 Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit: vzdělávací a podpůrné programy pro 
osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, 
kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, na podporu stability rodiny a 
posilování partnerských vztahů, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a podpory v 
domácím prostředí pečujícího); osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma 
neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora; rozvoj dobrovolnictví 
v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická 
činnost v domácím prostředí opečovávaného). Cílem podpory jsou služby pro neformálně 
pečující osoby, což jsou rodinní příslušníci, příbuzní a blízké osoby, kteří soustavně a 
dlouhodobě pečují o svého blízkého v nepříznivé životní situaci v domácím pečujícího nebo 
opečovávaného. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7599-506-
%e2%80%9eDotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx 
 

Dotační program Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 v uvedeném termínu bude k dispozici aktivní formulář 
žádosti. 

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

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 3.000 obyvateli  

 Podpora - výdaje na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti: 
víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity; samostatná tělovýchovná a sportovní 
zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť a hřišť při ZŠ a MŠ); základní a mateřské školy včetně 
zázemí a hřišť; obecní úřady; čekárny na zastávkách hromadné dopravy; obchody a služby 
(pošta Partner,); zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.  

DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 % 

 Podpora - výdaje na aktivity místních akčních skupin zejména: provozní činnost kanceláře, 
mzdy; aktivity spojené s realizací malých projektů.  

Dotační titul DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby 

a občanské vybavenosti  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 3.000 obyvateli; Svazek obcí  

 Podpora - výdaje na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské 
vybavenosti a infrastruktury: vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod; místní 
komunikace a cyklistické stezky; základní a mateřské školy; zdravotnická zařízení a zařízení 
sociální péče; víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity; obecní úřady.  

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7599-506-%e2%80%9eDotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7599-506-%e2%80%9eDotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx
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Dotační titul DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 3.000 obyvateli  

 Podpora -  výdaje zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích: i) chodníky, odstavné plochy, vjezdy, 
případně další prvky v přidruženém prostoru komunikací a stezky pro pěší; bezpečné přechody 
pro chodce včetně osvětlení; osvětlení veřejných prostranství a komunikací.  

Dotační titul DT 5 - Obecní knihovny  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 3.000 obyvateli  

 Podpora -  výdaje na rozvoj obecních knihoven: výpočetní technika; čtečky, tiskárny, skenery, 
promítací zařízení, rozmnožovací stroje; softwarové vybavení; mobiliář vnitřního vybavení – 
nábytek, koberce, regály, osvětlení, zastínění; drobné stavební úpravy; technické a 
programové vybavení na podporu polytechnického vzdělávání v knihovnách (ozoboti, digitální 
tiskárny, elektronické stavebnice, elektro laboratoře, interaktivní knihy); digitalizace 
historických obecních podkladů (staré kroniky, mapy apod).  

Dotační titul DT 6 - Společné integrované projekty  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Svazek obcí 

 Podpora - výdaje na realizaci následujících typů společných projektů dobrovolných svazků obcí: 
studie, projektová dokumentace - obnova společných staveb zejména v oblasti cestovního 
ruchu, školství, vyjma infrastruktury mikroregionu typu kanalizace, ČOV; realizace obnovy 
společných staveb zejména v oblasti cestovního ruchu, školství, vyjma infrastruktury 
mikroregionu typu kanalizace, ČOV; pořízení společného majetku (zejména venkovní mobiliář, 
informační tabule a značení mikroregionu, pódia pro pořádání společenských a kulturních akcí, 
party stany, sdílená komunální technika pro údržbu veřejných prostranství, sdílená 
audiovizuální technika, zařízení pro chytrý region – multifunkční panely s WIFI a dobíjením 
techniky, sdílená elektrokola); propagace a obnova regionu (organizace společných tradičních 
akcí směřujících k propagaci mikroregionu, vzdělávací akce a materiály zaměřené na obnovu 
venkova).  

Dotační titul DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování 

veřejné zeleně 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 3.000 obyvateli  

 Podpora - výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství: nová úprava ploch veřejného 
prostranství včetně pořízení mobiliáře a výsadby zeleně (stromy, keře, květiny), včetně 
ošetření stávající zeleně v zastavěném území obce; nákup techniky k údržbě veřejných 
prostranství.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7474-506-
Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx 
 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7474-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7474-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
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Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji 

pro rok 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 v uvedeném termínu bude k dispozici aktivní formulář 

žádosti. 

Dotační titul varianta 1 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, 

provozovatelem je obec  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 750 obyvateli 

Dotační titul varianta 2 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, 

provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 750 obyvateli 

Dotační titul varianta 3 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, 

provozovatelem je obec  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 750 obyvateli 

Dotační titul varianta 4 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické 

nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec 

pouze poskytuje příspěvek na provoz)  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Obec s méně než 750 obyvateli 

Uznatelný výdaj akce je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci akce; uznatelnými výdaji akce se 

rozumí výdaje na (pokud dále není uvedeno jinak): nájemné; nákup vody, paliv, energie; úhradu 

čistých mezd osob zajišťujících provoz prodejny (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, 

dohoda o provedení práce); neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (příspěvky, dotace, 

dary atd.) v případě, že žadatel není provozovatelem prodejny; ostatní výdaje související s provozem 

prodejny.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7467-506-

Dotacni+program+Podpora+provozu+venkovskych+prodejen+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+

2020.aspx 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7467-506-Dotacni+program+Podpora+provozu+venkovskych+prodejen+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7467-506-Dotacni+program+Podpora+provozu+venkovskych+prodejen+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7467-506-Dotacni+program+Podpora+provozu+venkovskych+prodejen+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
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Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v 

Jihomoravském kraji pro rok 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 v uvedeném termínu bude k dispozici aktivní formulář 

žádosti. 

Dotační titul DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Uznatelnými výdaji akce se rozumí pouze tyto výdaje: meteorologické stanice; zařízení pro 

filtraci vína; myčky a oplachovačky sklenic; chladicí boxy na víno; informační a propagační 

materiály a předměty; informační panely a označníky; webové stránky; vzdělávací akce 

Dotační titul DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Uznatelnými výdaji akce se rozumí pouze tyto výdaje: zařízení na zpracování ovoce, zeleniny 

(lisy, drtiče, sušárny apod.); zařízení pro skladování a prezentaci ovoce, zeleniny (stoly, vitríny, 

regály, stánky, chladící boxy); informační a propagační materiály a předměty; informační 

panely a označníky; webové stránky; vzdělávací akce 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7459-506-

Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravske

m+kraji+pro+rok+2020.aspx 

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 v uvedeném termínu bude k dispozici aktivní formulář 

žádosti. 

Dotační titul DT 1 - Podpora zájmového včelařství  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %  

 Kompletní výměna celých úlových sestav (jednu kompletní celou úlovou sestavu tvoří 

jednotlivé položky, tj. jedno zasíťované oddělitelné varroa dno, přiměřený počet nástavků, 

jedno krmítko a jedno víko), vše bez jakéhokoliv dalšího příslušenství, vč. prokázané likvidace 

kompletních celých úlových sestav. K nově nakupovaným kompletním celým úlovým sestavám 

je povinnost zároveň prokázat i likvidaci stejného množství kompletních celých úlových sestav, 

a to nejpozději v rámci finančního vypořádání dotace. 

Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 17.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %  

 Uznatelnými výdaji akce se rozumí tyto výdaje související s včelařením, resp. provozováním 

VKM: nákup nových nástavkových úlů; nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem; 

nákup plemenného a chovného materiálu z registrovaných chovů; nákup přístrojového a 

technického vybavení; nákup ochranného vybavení a pomůcek; výdaje spojené se 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7459-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7459-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7459-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
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vzdělávacími akcemi pro děti v oblasti včelařství (i vícedenní); výdaje spojené s účastí na 

soutěžích pro děti v oblasti včelařství (Zlatá včela); nákup propagačních a informačních 

materiálů; nákup a výsadba včelařsky významných rostlin – bylin, keřů a stromů včetně údržby 

a následné péče o medonosnou zeleň (v areálu VKM u včelnice, případně na veřejné ploše po 

dohodě s příslušnou obcí). Výdaje spojené s obnovou či zřízením včelnic, popř. včelínů VKM.  

Dotační titul DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %  

 Uznatelnými výdaji akce se rozumí výdaje související s činností směřující ke zlepšení pastevních 

podmínek včelstev v působnosti žadatele: studie a projekty ozelenění včelařsky významnými 

rostlinami; nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin s 

upřednostněním autochtonních druhů; obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně.  

Dotační titul DT 4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %  

 Uznatelnými výdaji akce se rozumí výdaje související s činností směřující k zajištění 

samostatnosti v zásobení včelím voskem (mezistěnami): zařízení pro získávání a zpracování 

včelího díla (voští), vosku, voskových víček tj.: tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny - včetně 

jejich příslušenství.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7445-506-

Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx 

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020 

 Příjem žádostí: od 17.02.2020 do 28.2.2020 do 14:00 

Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 

investičního movitého majetku  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele min. 30 %  

 Podpora je určena na úhradu výdajů na: technické zhodnocení, opravu a údržbu sportovišť, 

zejména střech, sportovních ploch, šaten a sociálního zařízení na sportovištích, vyjma budování 

nových závlah hřišť a vrtaných studní; pořízení investičního movitého majetku sportovních 

zařízení a organizací, vyjma nákupu automobilů; pořízení movitého majetku sportovních 

organizaci jako vybavení sportoviště (např. vybavení šaten); pořízení, technické zhodnocení, 

opravu a údržbu strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, 

vyjma pořízení sekaček, zahradních traktorů a traktorů na sečení trávy.  

Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele min. 30 %  

 Podpora je určena na úhradu výdajů na: provozní výdaje na ubytování a stravování na 

soutěžích a soustředěních, provozní výdaje na dopravu, startovné, odměny rozhodčím a 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7445-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7445-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
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pronájem sportovních ploch; nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru 

(samostatná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 40 000 Kč); výdaje na 

trenéry dětí a mládeže do výše maximálně 20 % poskytnuté dotace. Trenér musí mít po dobu 

čerpání dotace platnou trenérskou licenci.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7613-506-

Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx 

Dotační program na činnost národnostních menšin 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 do 28.02.2020 do 14:00 hod. 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25%  

 Cíle Dotačního programu je 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. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7527-506-

Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+2020.aspx 

Dotační program ,,Do světa!" 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 - 28.02.2020 do 14:00 hod. 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A: 230 000 Kč, okruh B.1: 75 

000 Kč, okruh B.2: 200 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadován  

 Cíle dotačního programu je  podpora zahraničních aktivit právnických osob na území JMK 

vykonávajících činnost středních nebo vyšších odborných škol v partnerských regionech JMK; 

rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů; zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších 

odborných školách; podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících 

činnost středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery.  

 Podpora - Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského 

kraje – příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol: 

jazykové pobyty, studijní pobyty a praxe, výměnné pobyty a podpora mezinárodních projektů 

v evropských regionech (mimo partnerských regionů JMK), kde má škola partnera (školu nebo 

podnik) - příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty 

škol: studijní pobyty a praxe, výměnné pobyty. Okruh B: B.1 Podpora dofinancování projektů 

Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání - 

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní 

vzdělávání a projektů z programu TANDEM - Program podpory odborných praxí. B.2 Podpora 

mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu celoživotního 

učení EU COMENIUS – Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI – Projekty mobility a Projekty 

partnerství a Programu ERASMUS+ - Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7613-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7613-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7527-506-Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7527-506-Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+2020.aspx
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vzdělávání - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce 

– Školní vzdělávání. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7516-506-

Dotacni+program+Do+sveta!+2020.aspx 

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a 

mládeže v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 do 14. hodin 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

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

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

movitých neinvestičních věcí určených jednoznačně pro činnost s dětmi a mládeží.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7486-506-

Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+ro

ce+2020.aspx 

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v 

Jihomoravském kraji pro rok 2020 

 Příjem žádostí: 14.2.2020-28.2.2020 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000,- Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20% 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7669-506-

Dotacni+program+na+podporu+poskytovani+domaci+hospicove+pece+v+Jihomoravskem+kraji+

pro+rok+2020.aspx 

Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2020 

 Příjem žádostí: od 14.02.2020 do 28.02.2020 do 14.00 hod; formulář žádosti bude k dispozici 

od 14.02.2020 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 tis. Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %  

 Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových 

organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu 

s předmětem činnosti DSO) a škol. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové 

činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu 

aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i 

netradičních environmentálních osvětových akcí či činností. V rámci hodnocení žádostí o dotaci 

budou upřednostněny ty projekty či programy, které se budou věnovat problematice pitné 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7516-506-Dotacni+program+Do+sveta!+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7516-506-Dotacni+program+Do+sveta!+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7486-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7486-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7486-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7669-506-Dotacni+program+na+podporu+poskytovani+domaci+hospicove+pece+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7669-506-Dotacni+program+na+podporu+poskytovani+domaci+hospicove+pece+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7669-506-Dotacni+program+na+podporu+poskytovani+domaci+hospicove+pece+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx
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vody, vodě v krajině a hospodaření s vodou. Podpora je určena především na vzdělávací akce, 

nikoliv na běžnou provozní činnost žadatele. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7652-506-

Program+pro+poskytovani+dotaci+v+oblasti+EVVO+2020.aspx 

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na 

území Jihomoravského kraje v roce 2020 

 Příjem žádostí: 14.02.2020 1.kolo ukončení 28.02.2020 (DT1 a DT2) 2.kolo ukončení 

31.07.2020 (DT1) 

Dotační titul DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 400 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%  

 Boj proti suchu a zadržení vody v krajině – je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou 

a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření, tzn.: 

výstavbu, rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem 

posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu 

a navrácení základních vodohospodářských funkcí; výstavbu a obnovu nerybochovných 

rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako 

podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření 

zásob vody pro případ hašení požárů apod.; obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, 

obnovu nebo rekonstrukci nerybochovných vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem 

zlepšení retenční schopnosti krajiny; rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, 

terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace 

vodního toku a nivy; vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě 

vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí; opatření proti 

plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.); 

stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.); 

preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.); obnovu či zakládání 

větrolamů; výsadbu zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině; zpracování 

projektové dokumentace na realizaci aktivit dle některého z písm. a) až i) tohoto článku.  

Dotační titul DT2- Následná péče o zeleň  

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%  

 Následná péče o zeleň – je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a 

keře) v rámci realizovaných projektů, tzn.: péči o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) 

ošetření vzrostlých stromů; výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je 

podmíněno provedením osobou, která je profesně způsobilá provádět zahradnické úkony) 

následnou péči o výsadby po založení, resp. v případě podzimních výsadeb, rok následující po 

roce, kdy výsadby proběhly, v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy 

výsadba proběhla. V rámci následné péče i náhrada uhynulých sazenic do 5 let od roku 

provedení výsadeb; dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – 

maximálně do 10 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče; dosadby keřů (vyjma 

konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče; zalévání po 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7652-506-Program+pro+poskytovani+dotaci+v+oblasti+EVVO+2020.aspx
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dobu prokazatelného sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb; nákup a 

použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, 

zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát 

rostlin po výsadbě; nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke 

stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce.  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7539-506-

Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledna+pece+o+zelen++na+uzemi+Jih

omoravskeho+kraje+v+roce+2020.aspx 

Zdravé municipality JMK 2020 

 Příjem žádostí: od 17.2.2020 do 28.2.2020 do 14:00 hod. 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%, 50%  

 Účelem tohoto dotačního titulu je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve 

strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy MA 21 a 

popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, 

měst a svazků obcí v JMK.  

 Podpořeny budou aktivity, kterými se rozumí: zajištění osvětových kampaní k udržitelnému 

rozvoji a podpoře zdraví celostátně vyhlašovaných Národní sítí zdravých měst ČR (např. Den 

Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů) a dalších akcí k 

tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí (např. pohybové aktivity, 

prevence kardiovaskulárních a onkologických chorob, prevence úrazů, zásady první pomoci, 

ochrana životního prostředí), formou přednášek, výstav, prezentací, besed, soutěží s naučnou 

tématikou, atd.; aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování 

rozvoje a činností směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a 

MA 21 (např. dotazníková šetření, diskusní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům); 

tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře 

zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně 

analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné). V rámci těchto aktivit 

bude podporován tisk informačních, výchovných materiálů, zajištění publicity a propagačních 

předmětů, darů a věcných cen v soutěžích, náklady na organizační a technické zabezpečení, 

vybavení nezbytné pro zajištění aktivity atd. Projekty (aktivity) zaměřené na podporu zdraví a 

propagaci zdravého životního stylu mohou obsahovat pouze aktivity založené na všeobecně 

uznávaných vědeckých poznatcích a mohou být realizovány pouze osobami s odpovídajícím 

vzděláním a praxí v oboru (v případě oblasti zdravá výživa a výživové poradenství vyšší odborné 

vzdělání, bakalářský studijní program nebo magisterský studijní program typu nutriční 

terapeut, nutriční specialista, výživa a výživové poradenství). Tuto skutečnost je povinen 

příjemce dotace uvést v závěrečné zprávě (čestné prohlášení). Administrátor je rovněž 

oprávněn vyzvat příjemce dotace k doplnění závěrečné zprávy o kopie dokladů o vzdělání. 

Podpora, propagace a realizace „alternativních“ směrů není přípustná. V rámci aktivit 

zahrnutých v projektu není přípustná reklama a propagace podnikatelských subjektů. 

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7678-506-

Zdrave+municipality+JMK+2020.aspx 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7539-506-Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledna+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7539-506-Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledna+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7539-506-Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledna+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7678-506-Zdrave+municipality+JMK+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7678-506-Zdrave+municipality+JMK+2020.aspx
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Individuální dotace JMK 2020 

 Příjem žádostí: Od 6. 1. 2020 do 31. 10. 2020 (včetně doručení fyzické podoby žádosti) 

 Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena  

 Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0-20% z celkových uznatelných nákladů projektu dle 

rozhodnutí příslušného orgánu Jihomoravského kraje  

Více informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7136-506-

Individualni+dotace+JMK+2020.aspx 

 

Zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  

 

 

 

 

 
 
 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7136-506-Individualni+dotace+JMK+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7136-506-Individualni+dotace+JMK+2020.aspx

