
Regionální sympozium „Dotační možnosti pro obce 
našeho kraje“
20.11.2019  BVV



• Uveřejnění dotačních programů bude od 14.01.2020 http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

• Příjem žádosti u většiny dotačních programů bude probíhat 14.02.2020 - 28.02.2020

• Brožura pro lepší orientaci „Dotační programy Jihomoravského kraje v roce 2020“                                              
uložena na:  www.kr-jihomoravsky.cz / regionální rozvoj

Krajské dotace Jihomoravského kraje v 

roce 2020

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


Odbor regionálního 
rozvoje

• Dotační program Podpora rozvoje venkova

• Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen

• Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a 
zelinářství

• Dotační program Podpora včelařství

• Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických 
informačních center

• Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy

• Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických 
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí

• Dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a 
následná péče o zeleň

• Dotační program  Dotace obcím na zpracování územních plánů
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Dotační program Podpora rozvoje 
venkova
• Cílem dotačního programu je zachování základních funkcí v oblasti

veřejné správy na venkově

• DT1 - Výstavba a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

• DT2 - Podpora provozu místních akčních skupin

• DT3 - Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu

• DT4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

• DT5 - Obecní knihovny

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max.

DT1 250 000 Kč

DT2 100 000 Kč

DT3 100 000 Kč

DT4 250 000 Kč

DT5 50 000 Kč

Kontaktní osoba

RNDr. Macurová Iveta

macurova.iveta@jmk.cz

mailto:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora rozvoje 
venkova
• Cílem dotačního programu je zachování základních funkcí v oblasti

veřejné správy na venkově

• DT6 - Společné integrované projekty

• DT7 - Komplexní úprava veřejných prostranství

• Příjemce: DT1,DT3,DT4,DT5,DT7– obec do 3 tis obyvatel

• DT6, DT2 – místní akční skupiny

• Alokovaná částka:  58 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max.

DT6 250 000 Kč

DT7 150 000 Kč

Kontaktní osoba

RNDr. Macurová Iveta

macurova.iveta@jmk.cz

mailto:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora provozu 
venkovských prodejen
• Cílem dotačního programu je Zachování základní funkce poskytovaných 

služeb obyvatelům venkova.

• Příjemce: obec do 750 obyvatel

• Alokovaná částka: 3 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max. 70 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Marek Dvořák

dvorak.marek@jmk.cz

mailto:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora vinařství, 
vinohradnictví, ovocnářství a 
zelinářství 
Cílem dotačního programu je Podpora vzdělávání, vybavení a 
prezentace oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a 
zelinářství

• DT1 – Vinařství a vinohradnictví

• DT2 – Ovocnářství a zelinářství

Uznatelné náklady od 1.1.2020 do 31.10.2020 vypořádání do 11.11.2020

Příjemce: obec, svazky obcí veřejné příspěvkové společnosti a spolky

Alokovaná částka: 1 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max. 100 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Grabec

grabec.tomas@jmk.cz

mailto:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora včelařství
Cílem dotačního programu je podpora zájmových včelařů a včelařských kroužků

• DT1 – Podpora zájmového včelařství (na výměnu úlů)

• DT2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

• DT3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin 

• DT4 – Zařízení pro získávání vosku

Příjemce:

• DT1 fyzická osoba zájmový včelař

• DT2 včelařský kroužek

• DT3 a DT4 zákl. a okr. organizace Českého svazu včelařů v JMK, včelařský spolek

Uznatelné náklady V DT1 od 1.1.2020 do 31.09.2020 vypořádání do 01.10.2020

Alokovaná částka: 1 700 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Max.

DT1 10 000 Kč

DT2 20 000 Kč

DT3 30 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Majer

majer.jaroslav@jmk.cz

mailto:majer.jaroslav@jmk.cz
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Dotační program Podpora zkvalitnění 
služeb turistických informačních 
center v roce 2020
• Cílem dotačního programu je podpora zkvalitnění služeb 

poskytovaných TIC, zejména prodloužení doby a personální 
posílení v turistické sezóně

• Uznatelné náklady: většina nákladů od 1.5.2020 do 31.12.2020

• Příjemce: fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující 
certifikované turistické informační centrum na území JMK

• Alokovaná částka:  2 100 000 Kč

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba

Bc. Hrušková Jaroslava

hruskova.jaroslava@jmk.cz

mailto:hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora rozvoje 
cyklistiky a cyklistické dopravy 

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 (viz. DP RC 2020)

Příjemce: obce, DSO, PO splňující podmínky DP

Alokovaná částka:  17 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 03.08.2020

1.kolo ukončení 28.02.2020

2.kolo ukončení 02.08.2020 

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max. 2 000 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Bukatovičová Hana

bukatovicova.hana@jmk.cz

mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací a 
úpravy běžeckých lyžařských tratí 
• Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných stezkách pro cyklisty, 

stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné 
sjízdnosti singletrailů a na podporu úpravy běžeckých lyžařských tratí

• DT1 - Čistota cyklistických komunikací  - je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti    
stávajících cyklistických komunikací 

• DT2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti vybudovaných stávajících 
singletrailů

• DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na podporu značení a úpravy 
běžeckých lyžařských tratí 

• Příjemce: obce, DSO

• Alokovaná částka:  3 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min 25 000 Kč

Max.

DT1 70 000 Kč    

DT2 10 000 Kč/ za kilometr 
(udržovaných sigletrailů)

DT3 70 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Bukatovičová Hana

bukatovicova.hana@jmk.cz

mailto:bukatovicova.hana@jmk.cz
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Dotační program Podpora boje proti suchu, 
zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň
• Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s

povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

• DT1 - Boj proti suchu a zadržení vody v krajině je zaměřený na podporu zlepšení
technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží, výsadbu
zeleně (stromy keře), zpracování projektové dokumentace

• DT2 - Následná péče o zeleň - je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou
zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, péče o vzrostlé dřeviny,
výchovné a opravné řezy mladých výsadeb, následnou péči o výsadby po založení,
nově zavlažovací vaky

• Příjemce: DT1 - obec, DSO, škola, církev, zemědělský podnikatel

• DT2 - obec, DSO, škola, 

• Alokovaná částka:  DT1 - 6 000 000 Kč, DT2 - 2 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.2.2020 – 2.08.2020

1.kolo ukončení 28.2.2020

DT1 a DT2

2.kolo ukončení 2.8.2020 DT1

Výše dotace

DT1

Min. 25 000 Kč

Max. 400 000 Kč

DT2 

Min.  25 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Lachout Jan

lachout.jan@jmk.cz

mailto:lachout.jan@jmk.cz
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Dotační program Dotace obcím na 
zpracování územních plánů
Cílem dotačního programu je podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce 
ze stavebního zákona.

Dotace jsou určeny na :

• Vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,

• podpořit zpracování nových územních plánů

• 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. 

Maximální podíl výše podpory je 50 % celkových uznatelných výdajů projektu 

Příjemce: obce

Alokovaná částka:  5 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 

Max. 200 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Seitl Roman

seitl.roman@jmk.cz

mailto:seitl.roman@kr-jihomoravsky.cz


Odbor životního prostředí

• Dotační program v oblasti vodního hospodářství

• Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
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Dotační program v oblasti vodního 
hospodářství
• Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 

specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

• DT1 Podpora v oblasti vodárenství (zásobování pitnou vodou) 

• DT2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

• DT3 Podpora staveb protipovodňové ochrany

• DT4 Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod

• Příjemce: obec, DSO

• Alokovaná částka: 80 000 000 Kč

Příjem žádostí

průběžně

Výše dotace

Min. 25 000 Kč

Max.

DT1 5 000 000 Kč

DT2 10 000 000 Kč

DT3 10 000 000 Kč

DT4 450 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Břínková Tereza

brinkova.tereza@jmk.cz

mailto:brinkova.tereza@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program v oblasti 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
• Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti

v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se
zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i
dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i
netradičních environmentálních osvětových akcí či činností

• Příjemce: obec, škola, NNO

• Alokovaná částka: 2 000 000 Kč

Příjem žádostí

15.2.2020 -28.2.2020

Výše dotace

Min.   20 000 Kč

Max. 100 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Gernešová

gernesova.lenka@jmk.cz

mailto:gernesova.lenka@jmk.cz


Odbor kultury a 
památkové péče

• Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové 

péče

• Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů  

• Dotační program Podpora památek místního významu 
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Dotační program Podpora rozvoje 
v oblasti kultury a památkové péče 
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo 
neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů

DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury - kulturní aktivity a akce místního, regionálního i nadregionálního významu, akce 
profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu, divadelní a výtvarnou tvorbu, taneční umění a 
tradiční lidovou kulturu
DT2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
DT3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky - podpora odstranění havarijních stavů 
nemovitých kulturních památek
DT4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, vlastnící movitou či nemovitou kulturní památku, nebo pořádající projekt na 
území JMK
Alokovaná částka: 28 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min.

DT1,DT2 20 000 Kč

DT4 25 000 Kč

DT3 100 000 Kč

Max.

DT1 150 000 Kč

DT2 100 000 Kč

DT3 500 000 Kč

DT4 200 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Miluše Horáková

horakova.miluse@jmk.cz

Bc. DiS. Veronika Olšarová

olsarova.veronika@jmk.cz

Mgr. Daniel Kovář

kovar.daniel@jmk.cz

mailto:horakova.miluse@jmk.cz
mailto:olsarova.veronika@jmk.cz
mailto:kovar.daniel@jmk.cz
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Dotační program Muzejní noci a Noci 
kostelů 
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené 
do Festivalu muzejních nocí, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci 
kostelů v roce 2020.

Dotace jsou určeny na :

Kulturní aktivity (výstavní činnost, hudební a divadelní vystoupení, propagace, ukázky, prezentace a další 
činnosti realizované v rámci festivalů) zařazené do festivalu Muzejní noc a Noc kostelu v roce 2020 konající 
se na území Jihomoravského kraje.

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejní noc nebo noci kostelů 
v roce 2020

Alokovaná částka: 1 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 100 000 Kč

Podrobnosti viz. dotační program

Kontaktní osoba

Ing. Miluše Horáková

horakova.miluse@jmk.cz

Bc. DiS. Veronika Olšarová

olsarova.veronika@jmk.cz

mailto:horakova.miluse@jmk.cz
mailto:olsarova.veronika@jmk.cz
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Dotační program Podpora památek 
místního významu 
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. 

Dotace jsou určeny na :
podporu 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.

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, která vlastní památku místního významu nacházející se na 
území JMK 

Alokovaná částka:  1 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Daniel Kovář

kovar.daniel@jmk.cz

mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz


Odbor školství

• Dotační program Podpora přípravy rekonstrukcí historických 

sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí

• Dotační program Rozvoj materiálně technické základny 

mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

• Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

• Dotační program ,,Do světa!“

• Dotační program na činnost národnostních menšin

• Dotační program pro oblast prevence kriminality

• Dotační program pro oblast protidrogových aktivit 

• Preventivní programy škol
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Dotační program Podpora přípravy 
rekonstrukcí historických sportovních 
zařízení tělocvičných jednot a obcí
• Cílem dotačního programu je podpora projektové přípravy pro zajištění obnovy a 

zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných 
jednot a obcí.

• 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.

• Příjemce: tělocvičné jednoty ve smyslu dotačního programu a obce

• Alokovaná částka:  4 800 000 Kč

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 200 000 Kč

Max. 500 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Král Luděk

kral.ludek@jmk.cz

mailto:kral.ludek@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Rozvoj materiálně 
technické základny mimoškolních 
zájmových aktivit dětí a mládeže 

Cíl dotačního programu:

Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, která je    
základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží. 

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.

Příjemci: NNO, církevní právnické osoby

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 200 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Adéla Pásková

paskova.adela@jmk.cz

mailto:kral.ludek@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Naplňování Koncepce 
podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Cíl dotačního programu: 

Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, podpora 
rozvoje práce s dětmi a mládeží. 

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

• podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže

• podpora participace

• podpora tvořivosti.

Příjemci: NNO

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 200 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Adéla Pásková

paskova.adela@jmk.cz

mailto:kral.ludek@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program ,,Do světa!“

• Cílem dotačního programu je podpora spolupráce středních a vyšších odborných
škol se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení
výuky cizích jazyků a podpora spolupráce s partnerskými regiony JMK.

• Poskytnutou dotaci lze použít pro žáky a studenty na jejich jedno a vícestranné
zahraniční aktivity, jazykové pobyty, studijní pobyty a praxe a výměnné pobyty.

• Příjemce: Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost
středních, nebo vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

• Alokovaná částka: 5 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 75 000 Kč/200 000 Kč/230 
000 Kč

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Endlicherová, DiS.

endlicherova.lenka@jmk.cz



26

Dotační program na činnost 
národnostních menšin

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

• Poskytnutou dotaci lze použít na podporu činnosti právnických osob, které pracují ve prospěch
národnostních menšin v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit a projekty konkrétně
zaměřené na udržení kulturních tradic národnostních menšin.

• Příjemce: 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 (městysy, města).

• Alokovaná částka: 1 700 000 Kč

Příjem žádostí
14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace
Max. 200 000 Kč

Kontaktní osoba
Mgr. Ondřej Fišer

fiser.ondrej@jmk.cz
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Dotační program pro oblast prevence 
kriminality

• Cílem dotačního programu je 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 na sekundární či na terciární úrovni dle 
priorit, které budou nastaveny v dotačním programu. 

• Minimální spoluúčast příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů na projekt je 30 %.

• Příjemce: obce 

• Alokovaná částka: 1 500 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 02.03.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 150 000 Kč

Podrobnosti viz dotační program

Kontaktní osoba

Mgr. Pavla Tichá

ticha.pavla@jmk.cz

mailto:martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program pro oblast 
protidrogových aktivit

• Cílem dotačního programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, 
se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a 
terciární prevenci drogových závislostí. 

• Minimální spoluúčast příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů na projekt je 30 %.

• Příjemce: 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

• Alokovaná částka: 9 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 1 000 000 Kč

Podrobnosti viz dotační program

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Možná

mozna.lenka@jmk.cz

mailto:mozna.lenka@jmk.cz
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Dotační program „Preventivní 
programy škol v roce 2020“

• 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. 

• Spoluúčast příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

• Příjemce: Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsané do rejstříku 
škol a školských zařízení a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-
psychologických poraden zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.

• Alokovaná částka: 2 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 80 000 Kč

Podrobnosti viz dotační program

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Možná

mozna.lenka@jmk.cz

mailto:mozna.lenka@jmk.cz


Odbor kancelář hejtmana

• Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

• Dotační program Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů

• Dotační program pro oblast prevence kriminality

• Dotační program pro oblast protidrogových aktivit 

• Preventivní programy škol
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Dotační program Podpora jednotek 
sborů dobrovolných hasičů
• Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a 

systematická podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou zařazeny do 
Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

• Finanční podpora v rámci tohoto dotačního programu není určena na výchovné, preventivní, 
sportovní, spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany (včetně požárního sportu).

• Dotace jsou určeny na:

• a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, nebo

• b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, nebo

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

• Příjemce: obce

• Alokovaná částka: 28 000 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 15 000 Kč

Max. 1 000 000 Kč

Podrobnosti viz dotační program

Kontaktní osoba

Ing. Slabáková Jana

slabakova.jana@jmk.cz

mailto:martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz
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Dotační program Podpora zvýšení 
odborné způsobilosti členů jednotek 
sborů dobrovolných hasičů
• Cílem dotačního programu je zkvalitnění a zdokonalení odborných schopností 

členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK – kategorie JPO II a III, které jsou 
zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární 
ochrany.

• Finanční podpora je určena pro zdokonalení a zvýšení řidičských schopností strojníků v 
akreditovaném výcvikovém polygonu, který musí splňovat veškeré náležitosti nutné k 
provedení uvedeného výcviku.

• Minimální spoluúčast příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů na projekt se nestanovuje.

• Příjemce: obce, které jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů na 
administrativním území Jihomoravského kraje, kategorie JPO II a III

• Alokovaná částka: 1 200 000 Kč

Příjem žádostí

14.02.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 12 000 Kč

Max. 24 000 Kč

Podrobnosti viz dotační program

Kontaktní osoba

Ing. Slabáková Jana

slabakova.jana@jmk.cz

mailto:martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz
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Individuální dotace

• Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro projekty,
které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

• Nejedná se o dotační program, individuální dotace jsou poskytovány jednotlivě na základě hodnocení žádosti Hodnoticí
komisí JMK pro individuální dotace.

• Posuzován je zejména důvod zvláštního zřetele hodný, naplnění veřejného zájmu, korespondování projektu s prioritami
Programu rozvoje JMK, příp. jinými rozvojovými dokumenty, přínos projektu pro JMK.

• Příjem žádostí: od 06.01.2020 do 31.10.2020.

• Výše dotace: min. 25 000 Kč, max. výše není stanovena.

• Podíl spoluúčasti žadatele 0 - 20 %.

• Kontaktní osoba Mgr. Juda Arnošt, e-mail: juda.arnost@jmk.cz

mailto:JUDA.ARNOST@kr-jihomoravsky.cz


Oblast sociálních věcí

• Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí
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Dotační program Podpora rodinné a 
seniorské politiky na úrovni obcí
• Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných a pro-seniorských aktivit obcí.

• Dotace jsou určeny na :

a) rodinná a seniorská politika v obcích – koncepční a informační činnost v rodinné a 
seniorské politice, osvětově-vzdělávací programy pro rodiny a seniory za účelem podpory 
její stability a rozvoje kompetencí, aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a 
komunitního života, vznik a rozvoj Family Pointů v obcích, realizace schválených opatření 
auditu familyfriendlycommunity v obcích s uděleným certifikátem

b) seniorská a mezigenerační kontaktní centra (např. Senior point)

• Příjemce: obce

• Alokovaná částka: 2 500 000 Kč

Předpokládaný příjem žádostí

14.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

a)

Min. 25 000 Kč

Max. 50 000 Kč

b)

Min. 25 000 Kč

Max. 100 000 Kč

Kontaktní osoba

Mgr. Sekanina Bořivoj

sekanina.borivoj@jmk.cz

mailto:sekanina.borivoj@jmk.cz


Odbor kanceláře ředitele

• Dotační program Zdravé municipality
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Dotační program Zdravé municipality
Cílem dotačního programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, 
udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných a tím podporovat zvyšování 
kvality veřejné správy.

Dotace jsou určeny na :

• zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji,

• pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí 

• aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje 

• tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji

Podmínkou přidělení dotace je, aby se žadatel (ke dni podání žádosti o dotaci) účastnil Projektu Zdravý kraj.

• Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 – 50 %

Příjemce: obce, DSO

Alokovaná částka:  500 000 Kč

Příjem žádostí

17.2.2020 – 28.02.2020

Výše dotace

Min. 20 000 Kč

Max. 50 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Žižlavská Šárka

zizlavska.sarka@jmk.cz

mailto:zizlavska.sarka@jmk.cz


Děkujeme za pozornost


