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Regionální stálá konference (RSK JMK)
• 22 členů – JMK, města, obce, akademický sektor, ANNO, HK JM, ÚP ČR, Agentura pro sociální 

začleňování, S3, volitelný zástupce (průřezová platforma pro vytváření partnerství a spolupráci na 
regionální úrovni), 12.12.2014 (28.3.2015)

• zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 prostřednictvím 
Regionálního akčního plánu SRR (RAP) v územním obvodu kraje - schvaluje aktivity RAP

• sleduje a podporuje absorpční kapacitu území kraje, 
• dává doporučení k zaměření (aktivity) a slaďování výzev (témata, území, fin. objemy) pro projekty 

v rámci specifických výzev v rámci územní dimenze (národní stálá konference), nehodnotí 
projekty!!!

• umožňuje vytváření vazeb mezi jednotlivými integrovanými strategiemi zaměřenými na využívání 
prostředků ESI fondů, iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných 
opatření, 

• Sleduje strategické projekty realizované v území kraje,
• Schvaluje poradní pracovní skupiny – 6 (RIS3, vzdělávání a zaměstnanost, dopravní 

infrastruktura, sociální oblast, cestovní ruch, životní prostředí
• Webové stránky www.rskjmk.cz 

http://www.rskjmk.cz/


Regionální akční plán pro území JMK (RAP)
• nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 

2020 (SRR ČR)
• zpracováním RAP pověřeny kraje (sekretariáty RSK)
• nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na 

využití ESIF v regionech vznikající na partnerském principu
• nutnost podložit RAP reálnými informacemi o přípravě 

projektů (absorpční kapacitě) v území Jihomoravského kraje
• podklad pro zpracování a zaměření výzev
• aktuálně zpracován pro období 2015/2016 a 2017+, průběžné 

aktualizace – 1x za rok, vyhodnocování SRR ČR
 
•  



Schéma plnění územní dimenze pro programové 
období 2014-2020



Základní koncepční dokumenty na programové 
období 2014–2020

• Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
• Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017
• Regionální inovační strategie 4 (2020)
• Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2016-2025 (zpracovává se – 

možnost zapojit se do PS nebo formou podnětů a připomínek)
• Střednědobý plán rozvoje soc. služeb v JMK na období 2015 -2017
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Jihomoravského kraje
• Aktualizace přehledu významných projektových záměrů pro 

období 2014–2020 (kraj a PO, NNO, obce, města, MAS, 
mikroregiony, podnikatelé, HK a další)

•  



Připravované dotační programy 
Jihomoravského kraje v roce 2016

• Schválení rozpočtu v ZJMK 17.12.2015
• Projednání pravidel v RJMK do ½ ledna 2016
• Povinnost uveřejnění 30 dní
• Předpokládané vyhlášení DP od konce ½ února 2016 do 

29.2.2016
• www.kr-jihomoravsky.cz / granty a dotace / dotační portál
•  

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Dotační programy Jihomoravského kraje:
1.Oblast životního prostředí
2.Oblast kultury a památkové péče
3.Oblast sociální a rodinné politiky
4.Oblast územního plánování
5.Oblast rozvoje venkova
6.Oblast cestovního ruchu
7.Oblast regionálního rozvoje
8.Oblast zdravotnictví
9.Oblast prevence a požární ochrany
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Připravované dotační programy Jihomoravského 
kraje 2016 _ORR:
 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program)

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program)

Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program)

Dotační program UNESCO

Dotační program v oblasti kultury

Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot

Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů

Dotační program Podpora památek místního významu



Název:  Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy  běžeckých 
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2015 (1,9 mil. Kč)
Cíle: Zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou 
dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro 
chodce a cyklisty a cyklistických trasách, a zajištění podpory úpravy běžeckých 
lyžařských tratí.
 
Název: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji  v 
roce 2015 (12,75 mil. Kč)
Cíle: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást 
budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na 
území Jihomoravského kraje.

Dotační programy JMK v roce 2015 (informativně)



Název: Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb (ccaq 1% ze 700 mil. Kč)
Cíle: Podpora poskytování sociálních služeb.
 
Název: „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015 (1 mil. Kč)
Cíle: Podpora pro-rodinných aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s 
Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 v oblastech: 
podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora 
harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, 
podpora zdravého životního stylu.
 
Název: Dotace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
                (0,8 mil. Kč)
Cíle: Finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací a 
                obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
 
 



 

Název: Podpora včelařství pro rok 2015 (3 mil. Kč)
Cíle: podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev,  
   
             eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení   
             zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu 
včel 
             jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.
Název: 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 
             (50 mil. Kč)
Cíle: Podpora dobrovolných hasičů – dotace na vybavení, výstroj, 
výzbroj a v příštím roce i na opravu hasičských zbrojnic.
 
 
 



Název: Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015
             (návrh 1,5 mil. Kč)
 
Cíle: Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, 
situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před 
trestnou činností:

• situační prevence zaměřené na odstraňování kriminogenních situací, 
na omezování příležitostí ke spáchání zejména majetkové trestné 
činnosti (kapesní krádeže, krádeže předmětů z vozidel, krádeže 
jízdních kol apod.) a na zvyšování pravděpodobnosti 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.

 
 



Název: Zdravé obce, města, mikroregiony Jihomoravského kraje    
    
             (0,3 mil. Kč)
Cíle: 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.
 

 
Název: Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO        
             (0,8 mil. Kč)
Cíle: Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti 
             environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
 

 
 



Název: Muzejní noci a Noci kostelů 2015 (1 mil. Kč)
 
 

Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 
             2015  (15,5 mil. Kč)
Cíle: podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, 
             divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů 
             činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu 
   
             UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i 
             nemovitých kulturních památek.
 
 
 



Název: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v  Jihomoravském kraji v roce 
                2015 (8,5 mil. Kč)
Cíle:  Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do 
                dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují 
                 sportovní organizace na území  Jihomoravského kraje.
 
Název:  Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit 
                dětí a mládeže v roce 2015 (6 mil. Kč)
Cíle:  Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je 
                 základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

 
Název:  Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 
               2015 (10 mil. Kč)
Cíle:  Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na 
               území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.
 



Název: Dotační program na činnost národnostních menšin v JMK 2015 (1,4 mil. 
Kč)
Cíle:  Finanční podpora vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin, 
                 volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická,  
                 sportovní) v oblasti národnostních menšin, kulturní aktivity a akce  
                 národnostních menšin
Název:  Dotační program „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních    
                forem péče o předškolní děti“ pro rok 2015
Cíle:  Podpora alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti v souladu s 
                 Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.
Název:  Dotační program "Podpora služeb pro rodiny poskytovaných 
               NNO" pro rok 2015 (10 mil. Kč)
Cíle:  Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit 
               nestátních neziskových organizací v souladu s Koncepcí rodinné 
               politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.
 



Název:     Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory 
                poskytování sociálních služeb
Název:  Poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2015 na    
                podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji (7 
                 mil. Kč)
Cíle:  poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této 
                 péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu 
                  života dožití ve vlastním sociálním prostředí.
Název: Dotační řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského 
               kraje pro rok 2015 na podporu a rozvoj nestátních neziskových 
               organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti   
               zdravotnictví (6 mil. Kč)
Cíle:  projekty zaměřené na rozvoj - zkvalitnění, rozšíření všech typů 
               ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče a na podporu činnosti NNO 
               zaměřujících se na zdravotnickou osvětu



Děkuji za pozornost
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
www.kr-jihomoravsky.cz / regionální rozvoj
www.dotaceeu.cz
www.rskjmk.cz 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.dotaceeu.cz/
http://www.rskjmk.cz/
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