
DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO 
V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V ROCE 2015



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

již posedmé připravil Jihomoravský kraj přehled jednotlivých krajských dotačních programů a současně také struč-
ný návod, jak o ně žádat. Zveřejněný text na webových stránkách Jihomoravského kraje je určen zejména pro 
představitele obecních a městských samospráv a neziskové organizace působící na území kraje. 

V roce 2015 vyhlašuje Jihomoravský kraj dotační programy, které svým rozsahem odpovídají finančním možnos-
tem kraje a jsou určeny především na rozvoj jižní Moravy – zejména pro obce, jimi zřizované organizace, svazky 
obcí a neziskové organizace. Rádi komunikujeme a spolupracujeme s obcemi, městy a neziskovými organizacemi 
v území kraje, kterým se snažíme být i nadále spolehlivým partnerem. 

Vydání tohoto přehledu Vám pomůže lépe se orientovat ve vyhlášených dotačních programech. Jsem přesvědčen, 
že usnadní během nadcházejících měsíců získání finančních prostředků pro obce, města a neziskové organizace 
z programů Jihomoravského kraje, kdy tyto správně a účelně využité peníze přispějí k dalšímu rozvoji území Jiho-
moravského kraje.

Váš hejtman
JUDr. Michal Hašek
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D O T A Č N Í  P Ř Í L E Ž I T O S T I  P R O  O B C E  J M K

A. Dotační příležitosti pro obce JMK

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1.1 Dotační program v oblasti vodního hospodářství

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

Kontaktní 
osoba:

Ing. Michaela Boryśová, borysova.michaela@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Dagmar Klementová, 
klementova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz, JUDr. Lenka Plhalová,  
plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz 

Cíle dotačního programu:  podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury speci-
fikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Předmět dotace 1: Podpora v oblasti vodárenství (zásobování pitnou vodou)
Výše dotace:    max. 3 000 000 Kč na jednu akci

Předmět dotace 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
Výše dotace:    max. 10 000 000 Kč na jednu akci

Předmět dotace 3: Podpora staveb protipovodňové ochrany
Výše dotace:    max. 10 000 000 Kč na jednu akci

Příjemci dotace:  obce, dobrovolné svazky obcí

Alokovaná částka:  52 820 000 Kč

Termín podání žádostí: průběžně

1.2 Dotační program – Podpora hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 566, 541 65 2 685

Kontaktní 
osoba:

Ing. Michal Beneš, benes.michal@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Mojmír Pehal,  
pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: zlepšení stavu lesů v Jihomoravském kraji, posílení jejich mimopro-
dukčních funkcí, podpora ekologických opatření a zachování a obnova lesního ekosystému 
a biodiverzity lesních porostů na území Jihomoravského kraje

mailto:borysova.michaela@kr-jihomoravsky.cz
mailto:klementova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz
mailto:plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
mailto:benes.michal@kr-jihomoravsky.cz
mailto:pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace:  
–  obnova a zajištění lesních porostů:
 •  přirozená obnova a umělá obnova síjí,
 •  umělá obnova sadbou první,
 •  zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,
–  výchova lesních porostů:
 •  výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba),
 •  zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních po-

rostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 50% 
a vyšším

Výše dotace:

Čís.
řád.

Předmět
podpory 

Jednotky Indikace

Skupina 
souborů  lesních typů

Lesy

1. 2. ochranné zvl. určení hospodářské

1 2 O U H

1.

Přirozená obnova a umělá obnova 
síjí první
– meliorační a zpevňující dřeviny
– základní dřeviny 

Kč/ha
Kč/ha

B
B

a
a

1
2

20 000
10 000

20 000
10 000

15 000
10 000

15 000
5 000

15 000
5 000

2.

Umělá obnova sadbou první 
– meliorační a zpevňující dřeviny 
(BK, DB, DBZ)
– meliorační a zpevňující dřeviny 
(ostatní MZD)
– základní dřeviny

Kč/sazenici

Kč/sazenici
Kč/sazenici

B

B
B

b

b
b

1

1
2

10

10
5

10

10
5

10

10
5

8

10
5

8

10
–

3.
Zajištění lesních porostů
– meliorační a zpevňující dřeviny 
– základní dřeviny

Kč/ha
Kč/ha

B
B

d
d

1
2

40 000
20 000

30 000
15 000

40 000
20 000

25 000
5 000

25 000
–

4.
Výchova lesních porostů do 40 let
– prořezávky
– předmýtní úmyslná těžba

Kč/ha
Kč/ha

B
B

f
f

1
2

–
–

–
–

5 000
4 000

5 000
4 000

5 000
4 000

5.
Zřizování nových oplocenek o výšce 
minimálně 160 cm za účelem zajiš-
tění lesních porostů nebo jejich částí 
s plošným zastoupením melioračních 
a zpevňujících dřevin 50% a vyšším

Kč/km B g 1 – –
35 000

35 000 35 000

Příjemci dotace:
Vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel. Podpora se poskytuje pouze na hospodaření v le-
sích, mimo lesů na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech, pozemcích 
důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů a lesů ve vlastnictví státu nebo kraje, které se nacházejí 
na území Jihomoravského kraje

Alokovaná částka: 20 000 000 Kč

Termín podání žádostí: na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí 
od 1. 1. do 30. 6. běžného roku, v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu podpory
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1.3 Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

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

Kontaktní 
osoba:

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

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:  finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových 
organizací a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty

Předmět dotace:
 vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: 
•   podpora aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí 
•  podpora tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí/činností   (mimo Den 

Země)

Výše dotace: minimální výše dotace na jeden projekt – 20 000 Kč
    maximální výše dotace na jeden projekt – 80 000 Kč

Příjemci dotace: nevládní neziskové organizace, obce 

Alokovaná částka: 800 000 Kč

Termín podání žádostí: 9. 2. 2015–28. 2. 2015

mailto:blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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2. OBLAST ROZVOJE VENKOVA

2.1  Dotační program – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje  
pro rok 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 353, 541 652 338

Kontaktní 
osoba:

RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz, Mgr. Miroslava Poštolková, 
postolkova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

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

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

     Dotační titul 2 – Podpora místních akčních skupin
     Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěru

Výše dotace:  Dotační titul 1 – 200 000 Kč
     Dotační titul 2 – 150 000 Kč 
     Dotační titul 3 – 100 000 Kč

Příjemci dotace: obce do 3 tis. obyvatel a MAS 

Alokovaná částka: 30 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 9. 2. 2015–28. 2. 2015

2.2  Dotační program – Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském 
kraji pro rok 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 353, 541 652 314

Kontaktní 
osoba:

RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Pavel Illek,  
illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: Podpora prezentace vinařství a vinohradnictví

mailto:MACUROVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz
mailto:postolkova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:MACUROVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz
mailto:illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Předmět dotace: Dotační titul 1: Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví
     Dotační titul 2: Propagace vinařství a vinohradnictví

Výše dotace: 100 000 Kč

Příjemci dotace: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek

Alokovaná částka: 1 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 9. 2. 2015–6. 3. 2015
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3. OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

3.1 Dotační program – dotace na zpracování územních plánů 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,  
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 388, 541 651 362, fax 541 651 388.

Kontaktní 
osoba:

Ing. arch. Zuzana Ludvíková, e-mail: ludvikova.zuzana@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: 
•  Podpořit zpracování nových územních plánů (ÚP) včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídel-

ních útvarů podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

•  Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů (dále jen změn ÚP) řešících 
nadmístní problematiku.

•  Podpořit naplnění „Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017“.
•  Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zá-

kona, zejména:
 o vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,
 o  koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu veřej-

ných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
 o  chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel. 
•  Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Předmět dotace: 
Zpracování územních plánů

Výše dotace:
•  Maximální výše podpory na jeden projekt 200 000 Kč
•  Maximální podíl výše podpory 50 % celkových uznatelných výdajů projektu 

Příjemci dotace: 
Cílovou skupinou pro poskytnutí dotace jsou obce Jihomoravského kraje, které se rozhodly 
pořídit a vydat ÚP/změnu ÚP. V případě změny ÚP je podmínkou, že obec v ní bude řešit nad-
místní problematiku.

Termín podání žádostí: 16. 1. 2015–28. 2. 2015 

mailto:LUDVIKOVA.ZUZANA@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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4. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

4.1  Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 
v Jihomoravském kraji v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 312, email: hruskova.jaroslava @kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoba:

Bc. Jaroslava Hrušková, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz 

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti 
cestovního ruchu, zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském 
kraji, podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných slu-
žeb u TIC v Jihomoravském kraji, rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické sezóně

Předmět dotace: 
Dotaci lze použít na nákup služeb a zboží, pořízení hmotného majetku, HW a SW, mzdové ná-
klady – vše v souvislosti s předloženým projektem a zkvalitněním činnosti TIC.

Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace na jeden projekt 
činí 60 000 Kč.

Příjemci dotace: fyzické nebo právnické osoby provozující turistické informační centrum 
na území Jihomoravského kraje

Alokovaná částka: 1 800 000 Kč

Termín podání žádostí: 10. 2. 2015–28. 2. 2015

mailto:kourilova.sona@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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4.2  Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech 
Jihomoravského kraje v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 312, email: hruskova.jaroslava @kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoba:

Bc. Jaroslava Hrušková, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz 

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpořit vznik destinačních organizací v turistických oblastech 
Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu.

Dotační program bude vyhlášen po sjednocení celostátní a krajské dotační politiky.

4.3  Dotační program – Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 
a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 331

Kontaktní 
osoba:

Podpora na udržování cyklistických komunikací:
Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 331
Podpora na úpravu běžeckých lyžařských tratí: 
Ing. Tereza Rafaelová, rafaelova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 346 

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou 
dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyk-
listy a cyklistických trasách. Dalším cílem je zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Předmět dotace:
Podporované aktivity programu pro příjemce podpory na úpravu cyklistických komunikací: 
a)  nákup prostředků využívaných k úklidu, v celkové ceně max. 5 000 Kč včetně DPH (lopaty, 

hrábě, kolečka, popelnice, košťata, apod.),
b)  úhrada mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků, kteří jsou v pracovně práv-

ním vztahu k mikroregionu, obci nebo jiným právnickým osobám dle čl. 5. Pravidel Programu 
(pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) a budou vykonávat 
činnosti přímo spojené s činnostmi uvedenými v čl. 3.2. Pravidel Programu,

c)  úhrada využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na udržení čistoty povrchu cyklis-
tických komunikací uvedených v čl. 1.6. Pravidel Programu (nákup pohonných hmot, apod.),

mailto:kourilova.sona@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:%20bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
mailto:rafaelova.tereza@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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d)  nákup služeb a zboží od jiných subjektů zaměřených na úpravu a udržení bezpečné sjízd-
nosti a čistoty cyklistických komunikací uvedených v čl. 1.6. Pravidel Programu (tj. na odvoz 
odpadů, použití čistících strojů, apod.), na zajištění čistoty a drobné údržby odpočívadel 
na těchto komunikacích, 

e)  provedení drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné infrastruktury včetně 
drobných oprav směrového značení cyklistických komunikací uvedených v čl. 1.6. Pravidel 
Programu v celkové ceně max. 5 000 Kč včetně DPH,

f)  provedení drobných oprav povrchu komunikací uvedených v čl. 1.6. Pravidel Programu.

Podporované aktivity programu pro příjemce podpory na úpravu běžeckých lyžařských tratí:
a)  úhrada mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků, kteří jsou v pracovně 

právním vztahu k mikroregionu, obci nebo jiným právnickým osobám dle čl. 5. Pravidel Pro-
gramu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) a budou 
vykonávat činnosti přímo spojené s činnostmi uvedenými v čl. 3.3. Pravidel Programu,

b)  úhrada využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na úpravu běžeckých lyžařských 
tratí (nákup pohonných hmot, apod.),

c)  nákup služeb a zboží od jiných subjektů zaměřených na úpravu běžeckých lyžařských tratí,
d)  značení běžeckých lyžařských tratí a provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích,
e)  úhrada prostředků na nákup služeb spojených s pravidelnou technickou údržbou rolby 

na úpravu běžeckých lyžařských tratí, v celkové ceně max. 30 000 Kč včetně DPH,
f)  nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu, např. sběr informací, zpra-

cování dat, podpora mobilních aplikací, nákup kamerového systému, správa webových 
stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního materiálu (na tištěných materiálech je 
třeba uvést logo Jihomoravského kraje – při uvádění loga musí být respektována pravidla 
pro jeho použití, která jsou uvedena v logomanuálu na webových stránkách Jihomoravské-
ho kraje www.kr-jihomoravsky.cz ), 

g)  náklady spojené s registrací veřejné sbírky na výběr dobrovolných částek formou prodeje 
samolepek různých hodnot, dárcovských SMS atp.

Výše dotace: 
Min. 30 000 Kč, max. 70 000 Kč, částečné krytí celkových uznatelných nákladů max. do výše 70 % 

Výše dotace pro celý DP: předpokládaná výše 1 800 000 Kč

Příjemci dotace: obce, mikroregiony a jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravské-
ho kraje, které mají ve vlastnictví nebo v pronájmu min. po celý rok 2015 cyklistické případně 
účelové komunikace (po kterých je vedena cyklotrasa) a běžecké lyžařské trasy nebo mají právo 
s nimi hospodařit (realizovaly aktivitu, na základě které byly vybudovány předmětné komuni-
kace nebo upraven povrch komunikace). 

Termín podání žádostí: 19. 1. 2015–6. 3. 2015 

http://www.kr-jihomoravsky.cz
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5. OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

5.1  Dotační program – Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 347

Kontaktní 
osoba:

Ing. Hana Bukatovičová, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 331 

Informace 
o programu: 

Program je zaměřený na realizaci maximálně ekonomicky levných opatření, které odpovídají 
požadavkům místních samospráv, podmínkám tohoto Programu, koncepčním přístupům roz-
voje cyklistiky a cyklistické dopravy Jihomoravského kraje a uplatňování zákonných podmínek 
daných platným zákonem o veřejných zakázkách.
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

Cíle dotačního programu:
Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky 
jako součást budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek 
a cyklotras na území Jihomoravského kraje.

Předmět dotace:
Z Dotačního programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních 
prostředků výhradně na realizaci těchto projektů investičního a neinvestičního charakteru:
•  Výstavba, rekonstrukce, opravy cyklostezek, propustků, mostků a související doplňkové in-

frastruktury
•  Značení cyklotras, cyklostezek a areálů pro terénní a extrémní cyklistiku
•  Projektová dokumentace (za podmínky, že na jejím základě bude zrealizován projekt dle 

Pravidel Dotačního programu). Na zpracování samostatné projektové dokumentace nebu-
de dotace z Dotačního programu poskytnuta). 

Výše dotace: 
Maximální výše dotace na jednu akci činí 2 000 000 Kč. 
Pokud příjemce bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů ve výši min. 40 %, 
maximální podíl dotace z rozpočtu JMK bude 60 % celkových uznatelných výdajů. 
V případě, že příjemce doloží příslib cizího finančního příspěvku (např. dle Pravidel pro posky-
tování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015 z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury, fondů  EU, nebo jiných zdrojů) ve výši min.50 %, bude maxi-
mální podíl dotace z rozpočtu JMK polovina tedy 50 % z této zbytkové částky (tzn. max. 25 % 
celkových uznatelných výdajů).

Výše dotace pro celý DP: předpokládaná výše 11 000 000 Kč

Příjemci dotace: obce, mikroregiony a jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského 
kraje, které mají ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu cyklistické případně účelové komu-
nikace (po kterých je vedena cyklotrasa) nebo mají právo s nimi hospodařit (realizovaly aktivitu, 
na základě které byly vybudovány předmětné komunikace nebo upraven povrch komunikace). 

mailto:bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Termín podání žádostí: 
Lhůta pro podávání žádostí je průběžná a je vyhlášena od 19. 1. 2015 od 8:00 hod do 2. 10. 2015 
do 14:00 hod. 

Žádosti budou hromadně vyhodnocovány vždy po ukončení daného kola výzvy:
–  1. kolo: termín ukončení 6. 3. 2015
–  2. kolo: termín ukončení 4. 5. 2015
–  3. kolo: termín ukončení 2.10. 2015
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6. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

6.1  Dotační program – Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 
v roce 2015

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

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Petra Kovářová, vedoucí oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 350,
email: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

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

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesi-
onální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, 
tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního 
dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti ne-
materiálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých 
i nemovitých kulturních památek.

Předmět dotace: 
–  kulturní aktivity, akce profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu 

(koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, výsta-
vy, sympózia, přehlídky, apod.), taneční umění a podporu tradiční lidové kultury. Dále akce 
vztahující se k připomenutí výročí 1. světové války 

–  akce související s nemateriálními statky zapsanými na seznamu UNESCO 
–  podpora odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: sta-

vební obnova kulturních památek v kraji spočívající 
–  v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků,
–  ve statickém zajištění budov, 
–  v obnově fasád mimo okenních a dveřních otvorů na nemovitostech v obcích s počtem 

obyvatel do 5 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu 
včetně krovů a klempířských prvků.

–  podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí 
restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů.

Výše dotace: 
minimální výše dotace: 20 000 Kč (dotační titul 1 a 2), 25 000 Kč (dotační titul 4) a 100 000 Kč 
(dotační titul 3)
maximální výše dotace: 100 000 Kč (dotační titul 1 a 2), 300 000 Kč (dotační titul 3), 200 000 Kč 
(dotační titul 4).

mailto:ok@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/


17

D O T A Č N Í  P Ř Í L E Ž I T O S T I  P R O  O B C E  J M K

Příjemci dotace:
Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm či se sídlem na území Jihomoravského kraje nebo 
vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.

Alokovaná částka: 15 500 000 Kč

Termín podání žádostí: 2. 2. 2015–28. 2. 2015

6.2  Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji

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

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Petra Kovářová, vedoucí oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 32250,
email: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Simona Kasalová, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu  
Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 323,
email: kasalova.simona@kr-jihomoravsky.cz 

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené 
do Festivalu muzejních nocí 2015, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci 
kostelů 2015.

Předmět dotace:
Kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2015 a kulturní aktivity a akce 
uskutečněné v rámci festivalu Noc kostelů 2015 (např. výstavní činnost, hudební a divadelní vy-
stoupení, propagace, ukázky, prezentace a další činnosti realizované v rámci festivalů) konající 
se na území Jihomoravského kraje.

Výše dotace: minimální výše dotace: 20 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč 

Příjemci dotace: 
Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2015 nebo 
v rámci festivalu Noc kostelů 2015.

Alokovaná částka: 1 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 2. 2. 2015–28. 2. 2015

mailto:ok@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kasalova.simona@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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7. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY

7.1  Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, 
Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204 

Kontaktní 
osoba:

Ing. Jan Tuček, tucek.jan@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Eva Földešiová,  
foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb a souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje 

Předmět dotace: provozní náklady registrované sociální služby

Výše dotace: závisí na schválení státního rozpočtu na rok 2015, očekáváme přesné vyčíslení ze 
strany MPSV v 1/2015

Příjemci dotace: všichni poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, tj. také obce a NNO

Alokovaná částka: závisí na schválení státního rozpočtu na rok 2015, očekáváme přesné vyčís-
lení ze strany MPSV v 1/2015

Termín podání žádostí na rok 2015: 31. 10. 2014

Termín podání žádostí na rok 2016: dotační řízení bude vyhlášeno ZJMK v září 2015

7.2  Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 „Podpora rodinné 
politiky na úrovni obcí“ 

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno, telefon: 541 651 424

Kontaktní 
osoba:

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

Informace 
o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz  

mailto:tucek.jan@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
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Cíle dotačního programu: podpora pro-rodinných aktivit na úrovni obcí v souladu s Koncepcí 
rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015–2019 

Předmět dotace: podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora 
harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpo-
ra zdravého životního stylu

Výše dotace: minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč, maximální výše dotace na je-
den projekt: 50 000 Kč

Příjemci dotace: obce a města na území Jihomoravského kraje a Městské části Statutárního 
města Brna

Alokovaná částka: 1 000 000 Kč

Termín podání žádostí na rok 2015: do 28. 2. 2015
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8.  POŽÁRNÍ OCHRANY

8.1  Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné 
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných 
hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013–2016.

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82 Brno, tel. 541 651 540, email: okh@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Petra Grycová, 541 658 898, grycova.petra@kr-jihomoravsky.cz, 
Jiřina Nečasová, 541 651 582, necasova.jirina@kr-jihomoravsky.cz,
Ing. Jan Mackrle, 541 658 825, mackrle.jan@kr-jihomoravsky.cz 

Informace 
o programu: 

Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na požární techniku a věcné prostředky k ře-
šení mimořádných událostí jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotka 
SDH obce“) na období let 2013–2016
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

Cíle dotačního programu: 
Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Ji-
homoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje 
jednotkami požární ochrany“, a dále vybudování, rekonstrukce a oprava požárních zbrojnic.

Předmět a výše dotace: 
a)  na nákup a rekonstrukci požární techniky – „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cister-

nová automobilní stříkačka) a AZ (automobilový žebřík) se poskytuje dotace v maximální 
výši 1 000 000 Kč,

b)  na nákup a rekonstrukci požární techniky – „Zásahový požární automobil“ typu DA (doprav-
ní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil) se poskytuje 
dotace v maximální výši 500 000 Kč,

c)  na opravy a nákup ostatních věcných prostředků a požární techniky v rámci požární ochra-
ny se poskytuje dotace v maximální výši 300 000 Kč,

d)  na nákup a opravy jiných prostředků pro činnost předurčených JSDH na úseku civilní ochra-
ny a ochrany obyvatelstva v maximální výši 300 000 Kč,

e)  na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální 
výši 500 000 Kč.

Příjemci dotace: obce Jihomoravského kraje

Alokovaná částka: 50 000 000 Kč

Termín podání žádostí: do 28. 2. 2015

mailto:okh@kr-jihomoravsky.cz
mailto:grycova.petra@kr-jihomoravsky.cz
mailto:necasova.jirina@kr-jihomoravsky.cz
mailto:mackrle.jan@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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9.  OBLAST PREVENCE KRIMINALITY

9.1  Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, 
pracoviště Cejl 73, tel. 541 658 310

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Pavla Tichá, ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: 
Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na infor-
mování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta 
na preventivní aktivity na sekundární či na terciární úrovni dle následujících priorit:

•  projekty z oblasti situační prevence zaměřené na odstraňování kriminogenních situací, 
na omezování příležitostí ke spáchání zejména majetkové trestné činnosti (kapesní kráde-
že, krádeže předmětů z vozidel, krádeže jízdních kol apod.) a na zvyšování pravděpodob-
nosti dopadení pachatele, zvyšování pocitu bezpečí občanů a vytváření bezpečných zón 
v exponovaných lokalitách,

•  projekty z oblasti sociální prevence zaměřené zejména na seniory a rizikové skupiny dětí 
a mládeže, 

•  medializace prevence – zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu 
přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.

Předmět dotace: 
Předmětem dotačního programu pro oblast prevence kriminality v roce 2015 je poskytnutí 
účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci 
projektů prevence kriminality realizovaných v roce 2015 dle výše uvedených priorit. 

Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.  
Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 000 Kč. 
30% spoluúčast

Příjemce dotace: Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje

Alokovaná částka: 1 500 000 Kč

Termín podání žádosti: 19. 1. 2015–11. 3. 2015.

mailto:ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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10. OBLAST OSTATNÍ DOTACE

10.1 Dotační program – Zdravé obce, města, mikroregiony JMK ZOMM 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kancelář ředitelky, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 246, email: brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoba:

Bc. Martina Brtnická

Informace 
o programu: 

Účelem poskytnutí dotace je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strate-
gickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy MA 21 a popula-
rizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, MA 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst 
a mikroregionů v JMK.
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

Cíle dotačního programu: 
Cílem dotačního programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udr-
žitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných a tím podporovat zvyšování kvality 
veřejné správy.

Předmět dotace:
V rámci tohoto Programu mohou být financovány projekty a činnosti, jejichž obsah korespon-
duje s cíli Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Účelem poskytnutí dotace 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 roz-
voje, MA 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst a mikroregionů v JMK. Podpořeny budou činnosti 
s přímou vazbou na plnění Kritérií MA 21, kterými se rozumí:

•  zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den 
Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, Běh T. Foxe 
apod., včetně publicity těchto akcí,

•  příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s MA 
21, ochranou a podporou zdraví a udržitelným rozvojem,

•  zavádění principů udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu do praxe žadatelem zři-
zovaných či spravovaných organizací (např. pořádání besed, podpora ekologických auditů, 
školení personálu apod.),

•  pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, výstav 
a prezentací k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a MA 21,

•  aplikace nástrojů a metod zapojujících veřejnost a další zainteresované strany do činností 
směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21 v praxi 
(dotazníková šetření, diskusní fóra, moderované kulaté stoly, apod.),

•  tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře 
zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včet-
ně analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné),

•  sledování a vyhodnocování indikátorů MA 21 nebo udržitelného rozvoje,
•  implementace nástrojů a metod posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě, které 

zohledňují principy udržitelného rozvoje a podporu zdraví (např. EMAS, model CAF apod.),

mailto:brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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•  vzdělávání k tématům souvisejícím s MA21 (vzdělávání úředníků, politiků, zájmových sku-
pin spolupracujících na zavádění MA21), případně další aktivity, které jsou v souladu s hlav-
ním cílem tohoto Programu. Tyto aktivity je však nutné patřičně odůvodnit a jejich schvá-
lení podléhá administrátorovi Programu.

Výše dotace: Maximální výše dotace na jednu akci činí 20 000 Kč. Minimální výše dotace 
na jednu akci činí 5 000 Kč.

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 20 % celkových uznatelných 
výdajů akce, dotace ze strany kraje tedy činí maximálně 80 % celkových uznatelných výdajů 
akce.

Příjemci dotace:
•  obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

v územním obvodu Jihomoravského kraje,
•  svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů, v územním obvodu Jihomoravského kraje,
•  mikroregion (zájmové sdružení právnických osob, popř. spolek) dle § 20 f a násl. zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle § 214 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Alokovaná částka: 300 000 Kč

Termín podání žádostí: 30. 1. 2015–28. 2. 2015.
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B.  Dotační příležitosti pro NNO

1.  OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1.1  Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty

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

Kontaktní 
osoba:

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

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací a obcí v oblasti en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Předmět dotace:
vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: 
•   podpora aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí 
•  podpora tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí/činností   (mimo Den Země)

Výše dotace:
minimální výše dotace na jeden projekt – 20 000 Kč
maximální výše dotace na jeden projekt – 80 000 Kč

Příjemci dotace: nevládní neziskové organizace, obce 

Alokovaná částka: 800 000 Kč

Termín podání žádostí: 9. 2. 2015–28. 2. 2015

mailto:blazkova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
mailto:plhalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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2.  OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

2.1  Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 
v Jihomoravském kraji v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82, Brno, tel. 541 651 312, email: hruskova.jaroslava @kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní 
osoba:

Bc. Jaroslava Hrušková, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz 

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti 
cestovního ruchu, zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském 
kraji, podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných slu-
žeb u TIC v Jihomoravském kraji, rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické sezóně

Předmět dotace: 
Dotaci lze použít na nákup služeb a zboží, pořízení hmotného majetku, HW a SW, mzdové ná-
klady – vše v souvislosti s předloženým projektem a zkvalitněním činnosti TIC.

Výše dotace: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace 
na jeden projekt činí 60 000 Kč.

Příjemci dotace: fyzické nebo právnické osoby provozující turistické informační centrum 
na území Jihomoravského kraje

Alokovaná částka: 1 800 000 Kč

Termín podání žádostí: 10. 2. 2015–28. 2. 2015

mailto:kourilova.sona@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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3. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

3.1  Dotační program – Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 
v roce 2015

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

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Petra Kovářová, vedoucí oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 350,
email: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

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

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
2.1. Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profe-
sionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, 
tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního 
dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti ne-
materiálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých 
i nemovitých kulturních památek.

Předmět dotace: 
–  kulturní aktivity, akce profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu 

(koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, výsta-
vy, sympózia, přehlídky, apod.), taneční umění a podporu tradiční lidové kultury. Dále akce 
vztahující se k připomenutí výročí 1. světové války 

–  akce související s nemateriálními statky zapsanými na seznamu UNESCO 
–  podpora odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: sta-

vební obnova kulturních památek v kraji spočívající 
 –  v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků,
 –  ve statickém zajištění budov, 
 –  v obnově fasád mimo okenních a dveřních otvorů na nemovitostech v obcích s počtem 

obyvatel do 5 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu 
včetně krovů a klempířských prvků.

–  podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých památek s preferencí 
restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů.

Výše dotace: 
minimální výše dotace: 20 000 Kč (dotační titul 1 a 2), 25 000 Kč (dotační titul 4) a 100 000 Kč 
(dotační titul 3)
maximální výše dotace: 100 000 Kč (dotační titul 1 a 2), 300 000 Kč (dotační titul 3), 200 000 Kč 
(dotační titul 4).

mailto:ok@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Příjemci dotace:
Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm či se sídlem na území Jihomoravského kraje nebo 
vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.

Alokovaná částka: 
13 500 000 Kč

Termín podání žádostí: 2. 2. 2015–28. 2. 2015

3.2  Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji

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

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Petra Kovářová, vedoucí oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 32250,
email: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Simona Kasalová, oddělení kultury, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu  
Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 323,
email: kasalova.simona@kr-jihomoravsky.cz 

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené 
do Festivalu muzejních nocí 2015, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci 
kostelů 2015.

Předmět dotace:
Kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2015 a kulturní aktivity a akce 
uskutečněné v rámci festivalu Noc kostelů 2015 (např. výstavní činnost, hudební a divadelní vy-
stoupení, propagace, ukázky, prezentace a další činnosti realizované v rámci festivalů) konající 
se na území Jihomoravského kraje.

Výše dotace: minimální výše dotace: 20 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč 

Příjemci dotace: 
Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2015 nebo 
v rámci festivalu Noc kostelů 2015.

Alokovaná částka: 1 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 2. 2. 2015–28. 2. 2015

mailto:ok@kr-jihomoravsky.cz
mailto:kasalova.simona@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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4. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY

4.1  Dotační program – Program víceleté podpory sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82, Brno, tel. 541 652 162

Kontaktní 
osoba:

Ing. Lenka Kršňáková, krsnakova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz  

Cíle dotačního programu: podpora sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, které 
jsou součástí sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jsou v souladu se SPRSS a jeho pro-
váděcím dokumentem Akčním plánem

Předmět dotace: podpora sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, úhrada ne-
zbytně nutných výdajů provozované sociální služby

Výše dotace: 81 200 000 Kč

Příjemci dotace: Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, 
ostatní právnické nebo fyzické osoby vyjma příspěvkových organizací

Alokovaná částka pro rok 2015:  81 200 000 Kč 

Termín podání žádostí pro rok 2015: 29. 8. 2014

Termín pro podání žádostí pro 2016: bude upřesněn na červnovém ZJMK 2015, a to Dodatkem 
k Zásadám poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro víceleté období na podpo-
ru a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb

4.2  Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204

Kontaktní 
osoba:

Ing. Jan Tuček, tucek.jan@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Eva Földešiová,  
foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
mailto:tucek.jan@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
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Cíle dotačního programu: Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb a souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje 

Předmět dotace: provozní náklady registrované sociální služby

Výše dotace: závisí na schválení státního rozpočtu na rok 2015, očekáváme přesné vyčíslení ze 
strany MPSV v 1/2015

Příjemci dotace: všichni poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, tj. také obce a NNO

Alokovaná částka: závisí na schválení státního rozpočtu na rok 2015, očekáváme přesné vyčís-
lení ze strany MPSV v 1/2015

Termín podání žádostí na rok 2015: 31. 10. 2014

Termín podání žádostí na rok 2016: dotační řízení bude vyhlášeno ZJMK v září 2015

4.3  Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 „Podpora služeb pro 
rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82 Brno, telefon: 541 651 424

Kontaktní 
osoba:

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

Informace 
o programu: 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz  

Cíle dotačního programu: podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací 
v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015–2019 

Předmět dotace: podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora 
harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpo-
ra zdravého životního stylu

Výše dotace: minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč, maximální výše dotace na je-
den projekt: 100 000 Kč

Příjemci dotace: spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní 
právnické osoby, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje

Alokovaná částka: 3 000 000 Kč

Termín podání žádostí na rok 2015: do 28. 2. 2015

mailto:sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
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5.  OBLAST TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
DĚTÍ A MLÁDEŽE

5.1  Dotační program – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních 
zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, 
tel. 541 658 301

Kontaktní 
osoba:

Mgr. Adéla Pásková, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, 
který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží 

Předmět dotace: Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táboro-
vých základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen 
a kluboven

Výše dotace: min. 20 000 Kč max. 200 000 Kč

Příjemci dotace: NNO, církevní právnické osoby

Alokovaná částka: 6 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 19. 1. 2015–28. 2. 2015

5.2  Dotační program – Zkvalitnění sportovního prostřední v Jihomoravském 
kraji v roce 2015 

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, 
tel. 541 658 304

Kontaktní 
osoba:

Ing. Zdeněk Beneš, benes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz

Informace 
o programu: 

Program je zaměřen na zkvalitňování sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje. 
Sportovními zařízeními se rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubo-
ry sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Cíle dotačního programu: 
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomorav-
ského kraje – oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní 
plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Předmět dotace: 
Okruh A: technické zhodnocení, oprava a údržba sportovišť, zejména střech, šaten a sociálního 
zařízení na sportovištích. Pořízení, technické zhodnocení, oprava a údržba strojů a strojních 
zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, případně pořízení nebo opravy spor-
tovního nářadí a náčiní pro celoroční činnost.

Okruh B: provozní výdaje na úhradu dopravy, ubytování, pojištění majetku, nákupu kancelář-
ských potřeb apod.

Výše dotace:
Okruh A: 
Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 000 Kč.

Okruh B: 
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace na úhradu provozních výdajů činí 100 000 Kč.

Příjemci dotace:
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti 
v oblasti tělovýchovy a sportu.
Příjemcem dotace nemůže být obec, příspěvková organizace zřizovaná obcí a svazkem obcí 
nebo příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem.

Alokovaná částka: 10 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 19. 1. 2015–28. 2. 2015
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6.  OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE

6.1  Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, 
pracoviště Cejl 73, tel. 541 658 310

Kontaktní 
osoba:

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

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: 
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, se zaměřením na specifickou pri-
mární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závis-
lostí dle následujících priorit: 
•  podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizi-

kem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením na intervenční programy,
•  podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik 

v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární 
a terciární protidrogové prevence,

•  podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech specifické pri-
mární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence,

•  podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich blízkými,
•  podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich blízkými,
•  podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách,
•  podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů chráněného by-

dlení, dílen a zaměstnání pro uživatele drog,
•  podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog a snižo-

vání rizik spojených s užíváním drog,
•  podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu.

Předmět dotace: 
Předmětem dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 je poskytnutí 
účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci 
projektů certifikovaných protidrogových programů a služeb, realizovaných v roce 2015 se za-
měřením na prevenci drogových závislostí. 

Výše dotace:
Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
30% spoluúčast

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Příjemci dotace:
Oprávněnými předkladateli žádostí mohou být spolky nebo poboční spolky, obecně prospěšné 
společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické 
osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a které mají sídlo nebo pů-
sobí na území Jihomoravského kraje nebo jejich činnost má přínos pro Jihomoravský kraj a jsou 
uvedeny ve Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010–2018 v síti 
zařízení. Oprávněnými předkladateli žádosti nemohou být příspěvkové organizace zřizované 
obcí/svazkem obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.

Alokovaná částka: 9 000 000 Kč

Termín podání žádostí: 19. 1. 2015–28. 2. 2015.
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7.  OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

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

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82, Brno, tel. 541 652 168

Kontaktní 
osoba:

Hubálek Pavel

Informace 
o programu: 

Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění všech typů ošetřo-
vatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná pracovníky dle 
zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen z. č. 96/2004 Sb.), a všech typů lékařské péče související s poskytováním ošet-
řovatelské péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná pracovníky dle zákona č. 95/2004 
Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen z. č. 95/2004 Sb.), tato péče je poskytovaná žadatelem zejména ve vlast-
ním sociálním prostředí pacientů, působnost žadatele je vymezena územím kraje a  kraj má 
na poskytování péče zájem. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace v rámci tohoto programu je doložení kopie registrace ne-
státního zdravotnického zařízení nebo kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

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

Cíle dotačního programu: Program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění 
všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace.

Předmět dotace: Podpora a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně pro-
spěšnou činnost v oblasti zdravotnictví.

Výše dotace: Dotace nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze při-
znat podporu minimálně ve výši 5 000 Kč.

Příjemci dotace: Nestátní neziskové organizace.

Alokovaná částka: 6 000 000 Kč pro Program 1 a Program 2.

Termín podání žádostí: do 28. 2. 2015.

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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7.2  Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících 
v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám.449/ 3,  
601 82, Brno, tel. 541 652 168

Kontaktní 
osoba:

Hubálek Pavel

Informace 
o programu: 

Tento program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu 
týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizačních onemocnění. 
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Cíle dotačního programu: Program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdra-
votnickou osvětu týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizač-
ních onemocnění.

Předmět dotace: Podpora a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně pro-
spěšnou činnost v oblasti zdravotnictví.

Výše dotace: Dotace nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze při-
znat podporu minimálně ve výši 5 000 Kč.

Příjemci dotace: Nestátní neziskové organizace.

Alokovaná částka: 6 000 000 Kč pro Program 1 a Program 2.

Termín podání žádostí: do 28. 2. 2015.

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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8.  OBLAST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

8.1  Dotační program pro oblast národnostních menšin v roce 2015

Kontakt:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, 
pracoviště Cejl 73, tel. 541 658 303

Kontaktní 
osoba:

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

Informace 
o programu: 

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

Cíle dotačního programu: 
Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených
•  na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin
•  na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, 

sportovní) v oblasti národnostních menšin
•  na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti)
•  na podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního význa-

mu v oblasti národnostních menšin.

Předmět dotace: 
Dotace je určena na projekty zaměřené na aktivity národnostních menšin, a to zejména násle-
dující priority:
a)  projekty na podporu začlenění příslušníků národnostních menšin v oblasti vzdělávání a in-

tegrace dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami,
b)  projekty konkrétně zaměřené na podporu činnosti neziskových organizací zabývajících se 

mimoškolní a neformální výchovou a volnočasovými aktivitami,
c)  projekty konkrétně zaměřené na udržení kulturních tradic národnostních menšin

Výše dotace:
Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
25% spoluúčast

Příjemci dotace:
Žádost o dotaci mohou podat právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních men-
šin se sídlem na území Jihomoravského kraje a které splňují podmínky tohoto dotačního pro-
gramu, s výjimkou právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, obcí, státem; žadate-
lem současně nemohou být obce (města).

Alokovaná částka: 1 400 000 Kč

Termín podání žádostí: 19. 1. 2015–28. 2. 2015.
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