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Dotační oblast – Kultura a památková péče
Dotační program
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Oprávnění žadatelé

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017
Dotační titul 1 – Podpora projektů v oblasti kultury
Účelem tohoto dotačního titulu je podpora kulturních aktivit a akcí
místního, regionálního i nadregionálního významu, podpora
profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu
(koncerty, festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení,
festivaly, výstavy, sympózia, přehlídky apod.), podpora tanečního umění a
podpora tradiční lidové kultury.
V roce 2017 nebudou podporovány projekty a akce z následujících oblastí:
tvorba a vydávání hudebních nosičů a publikací (periodických i
neperiodických),
pořádání hodových slavností, košty vín apod.
Cílem dotačního titulu 1 je především podpora zachování a rozvoje
rozmanité kulturní nabídky v Jihomoravském kraji a posílení přístupu k ní,
podpora kulturních a kreativních odvětví nebo podpora uměleckého
vzdělávání dětí i dospělých.
Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která:
a) pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo
b) pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude pro
Jihomoravský kraj přínosem.
20 000 Kč – 150 000 Kč
50 %
Od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5298-506-

Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2017.aspx

Dotační program
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Oprávnění žadatelé

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017
Dotační titul 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité
kulturní památky
V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno odstranění
havarijních (závažných) stavů nemovitých kulturních památek, kterými
jsou: stavební obnova kulturních památek v kraji spočívající
- v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků,
- ve statickém zajištění budov,
- v obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s
počtem obyvatel do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně
zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků.
Cílem dotačních titulů 3 a 4 je zachování kulturního dědictví a
kompenzace zvýšených nákladů spojených s obnovou kulturních
památek.
Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní na
území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.
100 000 Kč – 500 000 Kč
50 %
Od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5298-506-

Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2017.aspx
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Dotační program
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Oprávnění žadatelé

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017
Dotační titul 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče –
restaurování nemovitých a movitých kulturních památek
V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována záchrana
bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek
s preferencí restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a dále
hudebních nástrojů.
Cílem dotačních titulů 3 a 4 je zachování kulturního dědictví a
kompenzace zvýšených nákladů spojených s obnovou kulturních
památek.
Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní na
území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.
25 000 Kč – 200 000 Kč
50 %
Od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5298-506-

Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2017.aspx

Dotační program
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)
Oprávnění žadatelé

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017
Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do
Festivalu muzejních nocí 2017, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné
v rámci Noci kostelů 2017.
Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu
muzejních nocí 2017 nebo v rámci Noci kostelů 2017 na území
Jihomoravského kraje
20 000 Kč – 100 000 Kč
30 %
Od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5291-506-

Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2017.aspx

Dotační program

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji
v roce 2017

Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

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.
Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního
významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje.
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 %
Od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Oprávnění žadatelé

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5287-506-

Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2017.aspx
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Dotační oblast – Prevence a požární ochrana
Dotační program

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017–2020

Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Dotace jsou určeny na:
a) pořízení a rekonstrukci požární techniky, vyhovující podmínkám
vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a
uvedené v příloze č. 3 dotačního programu,
b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic,
c) pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany, vyhovujících
podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických
podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů, a uvedených v příloze č. 3 dotačního programu.
Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky
SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární
automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka) a výšková
technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje
dotace v maximální výši 1 000 000 Kč,
b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární
automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový
automobil), TA (technický automobil), a uvedené v příloze č. 3
dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500 000
Kč,
c) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje
dotace v maximální výši 1 000 000 Kč,
d) na pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany, a
uvedených v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v
maximální výši 200 000 Kč.
30 %
Od 14. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Oprávnění žadatelé

Výše dotace

Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5207-506-

Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+-+2020.aspx
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Dotační oblast – Regionální rozvoj
Dotační program

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

Předmět dotace
(uznatelné aktivity)
Oprávnění žadatelé

Účelem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na
zkvalitnění služeb poskytovaných TIC.
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba s právní osobností,
která provozuje nebo nejpozději v den podání žádosti o dotaci zahájí
provozování TIC na území Jihomoravského kraje, které splňuje podmínky
stanovené tímto dotačním programem nebo je zřizovatelem takového
TIC.
20 000 Kč – 50 000 Kč
Finanční spoluúčast příjemce na realizaci projektu není požadována.
od 14. 02. 2017 do 28. 02. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5225-506-

Podpora+zkvalitneni+sluzeb+turistickych+informacnich+center+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2017.aspx

Dotační program
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)
Oprávnění žadatelé

Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017
Dotační titul 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče –
restaurování nemovitých a movitých kulturních památek
Dotační program je určen na zpracování nových ÚP a případně na
zpracování změn ÚP řešících nadmístní problematiku, a to včetně
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno.
Obce Jihomoravského kraje, které se rozhodly pořídit a vydat ÚP/změnu
ÚP. V případě změny ÚP je podmínkou, že obec v ní bude řešit nadmístní
problematiku.
Maximálně 200 000 Kč
50 %
Od 14. 02. 2017 do 16. 03. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5178-506Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2017.aspx
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Dotační oblast – Sociální a rodinná politika
Dotační program

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními
neziskovými organizacemi

Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za
účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory
stability a autonomie rodiny. Podporované aktivity:
a) osvětově-vzdělávací programy pro rodiny, rodiče či partnerské páry
(rozvoj rodičovských či partnerských kompetencí, manželské a
partnerské poradenství manželské přípravy aj.),
b) celoroční volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi,
c) pravidelné aktivity na podporu mezigeneračního soužití, přičemž
minimálně jednu generaci tvoří rodiny s dětmi,
d) zřízení nebo provoz Family Pointu,
e) projekty na osvětu a podporu vytváření flexibilních pracovních
úvazků.
Spolky nebo pobočné spolky (např. centra pro rodinu, mateřská centra,
kluby maminek apod.), obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní
právnické osoby
20 000 Kč – 50 000 Kč
Finanční spoluúčast příjemce na realizaci projektu není požadována.
od 14. 02. 2017 do 28. 02. 2017

Oprávnění žadatelé

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5281-506-

%E2%80%9EPodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%E2%80%9C+
pro+rok+2017.aspx

Dotační program
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)
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Dotační program na podporu pečujících osob
Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob,
aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně
pečujících osob a neformální péče v souladu s Koncepcí rodinné politiky
Jihomoravského kraje na období 2015-2019.
Podpořené budou pouze níže uvedené aktivity:
a) programy na podporu stability rodiny a posilování partnerských
vztahů, které jsou ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se
zdravotním postižením nebo seniora,
b) programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním
postižením nebo seniora (např. duchovní programy, programy pro
rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny aj.),
c) osvětově-vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny
se zdravotním postižením nebo seniora,
d) vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením
nebo seniora,
e) zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče o
člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
f) poskytování poradenství a podpory osobám pečujícím o člena
rodiny se zdravotním postižením nebo seniora v jejich přirozeném
prostředí.
Součástí výše uvedených aktivit může být i vydávání propagačních
materiálů a publikací k tématu péče o člena rodiny se zdravotním

Oprávnění žadatelé

postižením nebo seniora. Cílem podpory jsou neformálně pečující osoby,
což jsou příbuzní a známí, kteří pečují o svého blízkého v nepříznivé
životní situaci v jeho přirozeném prostředí.
spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy,
církevní právnické osoby
50 000 Kč – 100 000 Kč
Finanční spoluúčast příjemce na realizaci projektu není požadována.
od 14. 02. 2017 do 28. 02. 2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5279-506-

+%E2%80%9EDotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob%E2%80%9C+pro+rok+2017.aspx

Dotační program

Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní
děti

Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

V rámci dotačního programu bude podporováno poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro
účely tohoto dotačního programu rozumí činnost provozovaná
poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do
evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 zákona o dětské
skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do
zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost
dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině na základě oprávnění
k poskytování této služby
50 000 Kč – 200 000 Kč
40 %
od 18. 4. do 28. 4. 2017

Oprávnění žadatelé

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí:
Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5277-506-

%E2%80%9EPodpora+vzniku+a+rozvoje+alternativnich+forem+pece+o+predskolni+deti%E2%80%9C+pro+rok+
2017.aspx
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Dotační oblast – Venkov a zemědělství
Dotační program
Podprogram
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017
Podpora rozvoje venkova JMK 2017
DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti
výdaje na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské
vybavenosti:
víceúčelová centra – centra pro volnočasové aktivity,
základní a mateřské školy,
zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,
tělovýchovná zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť),
obchody a služby,
nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství,
radnice,
čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
hřbitovy,
požární nádrže.
obec s méně než 3.000 obyvateli
25.000 Kč – 200.000 Kč
50 %
14.02.2017 - 28.02.2017

Oprávnění žadatelé
Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5223-506-

Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2017+podprogram+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2017+.as
px

Dotační program
Podprogram
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017
Podpora rozvoje venkova JMK 2017
DT 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu
výdaje na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské
zástavby, občanské vybavenosti a infrastruktury:
základní a mateřské školy,
zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, vodovody,
kulturní zařízení,
tělovýchovná zařízení (vyjma dětských hřišť),
kanalizace a čistírny odpadních vod,
obchody a služby,
radnice,
čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
místní komunikace a cyklistické stezky,
veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.
obec s méně než 3.000 obyvateli
25.000 Kč – 100.000 Kč
50 %
14.02.2017 - 28.02.2017

Oprávnění žadatelé
Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5223-506-

Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2017+podprogram+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2017+.as
px
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Dotační program
Podprogram
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017
Podpora rozvoje venkova JMK 2017
DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
výdaje na zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích:
opravy a úpravy krizových míst na chodnících a stezkách pro pěší a
cyklisty,
pasportizace komunikací a dopravního značení v obci,
pořízení dopravního značení místních komunikací,
bezpečné přechody pro chodce a jejich osvětlení,
osvětlení veřejných prostranství a komunikací,
silniční retardéry a měřiče rychlosti (radary).
obec s méně než 3.000 obyvateli
25.000 Kč – 200.000 Kč
50 %
14.02.2017 - 28.02.2017

Oprávnění žadatelé
Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5223-506-

Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2017+podprogram+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2017+.as
px

Dotační program
Podprogram
Dotační titul
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017
Podpora rozvoje venkova JMK 2017
DT 5 – Obecní knihovny
výdaje na rozvoj obecních knihoven:
počítačové vybavení,
čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje,
softwarové vybavení,
mobiliář, regály.
obec s méně než 3.000 obyvateli
25.000 Kč – 50.000 Kč
50 %
14.02.2017 - 28.02.2017

Oprávnění žadatelé
Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5223-506-

Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2017+podprogram+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2017+.as
px
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Dotační oblast – Vzdělávání, sport a volný čas
Dotační program
Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

Oprávnění žadatelé

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji
Dotace bude poskytována na neinvestiční výdaje v rámci tří prioritních
oblastí:
- podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit,
které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v
oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
- podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem
dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat
k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru
- podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
- spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském
kraji,
- ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji, 2
- obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji.
20.000 – 100.000 Kč
30 %
1.3.2017 - 3.4.2017

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5283-506-

Dotacni+program+Naplnovani+Koncepce+podpory+mladeze+v+Jihomoravskem+kraji.aspx

Dotační program

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních
zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

Předmět dotace
(uznatelné aktivity)

technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a
kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových
základen a kluboven
více viz: file:///C:/Users/LEN2/Downloads/Dotacni+program+Rozvoj+MTZ+2017.pdf
- spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který má ve svých stanovách
zakotvenu práci s dětmi a mládeží nebo s dětmi a mládeží prokazatelně
celoročně pracuje a současně má sídlo nebo působí na území
Jihomoravského kraje,
- právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech; dále
jen zákon o CNS), která má sídlo v Jihomoravském kraji a prokazatelně
celoročně s dětmi a mládeží pracuje.
20 000 – 200 000 Kč
30 %
14.2.2017 - 28.2.2017

Oprávnění žadatelé

Výše dotace
Minimální spoluúčast
Příjem žádostí
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5233-506-

Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2017.aspx
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