Aktuálně vyhlášené výzvy Zlínského kraje
RP01-21 PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
Program podpory vodohospodářské infrastruktury má za úkol zvýšit vybavenost obcí Zlínského
kraje do 2000 obyvatel. Má dojít také ke zvýšení počtu obyvatel, kteří budou napojeni na zdroj
pitné vody a kanalizaci. Dalším cílem je také zlepšení zásobování pitnou vodou.
Datum předložení
25. 1. 2021 do 23. 7. 2021 12:00 hodin
Výše dotace
50 000 Kč – 10 000 000 Kč
Podporované aktivity
- výstavba a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských
objektů pro stávající zástavbu,
- vybudování zdroje pitné vody, výstavba zařízení ke zkvalitnění
technologie úpravy vody, včetně její akumulace,
- vybudování zařízení pro zajištění dostatečných tlakových poměrů ve
vodovodní síti,
- výstavba kanalizace pro stávající zástavbu, za předpokladu jejího
zaústění do kanalizace ukončené stávající kapacitně vyhovující ČOV,
- výstavba kanalizace propojující stávající volné výustě za předpokladu,
že odpadní vody budou odváděny a čištěny na stávající kapacitně
vyhovující ČOV,
- výstavba kanalizace současně s ČOV v obcích, kde tato infrastruktura
doposud není,
- výstavba ČOV,
- intenzifikace stávající ČOV v případě, že současně dojde k připojení
obyvatel podchycením stávajících volných výustí či výstavbou nových
kanalizací,
- obnova vodohospodářské infrastruktury,
- spolufinancovaní projektů vodohospodářské infrastruktury
podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie
orientovaných na zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění
odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel s ukončením realizace
projektu nejpozději do 31. 10. 2023.
Oprávněný žadatel
- obce do 2 000 obyvatel
- svazky obcí za předpokladu, že každá obec ve svazku dotčená realizací
projektu má do 2 000 obyvatel

RP02-21 PROGRAM NA PODPORU OBNOVY VENKOVA
Program podporuje projekty směřující k obnově a údržbě obecního majetku, zpracování územních
plánů, ochraně životního prostředí a rozvoji sítě cyklostezek.
Datum předložení
22. 1. 2021 do 12. 2. 2021 12:00 hodin
Výše dotace
Dotační titul 1 - Projekty na obnovu obecního majetku
- 50 000 Kč – 1 000 000 Kč
Dotační titul 2 - Projekty na zpracování územních plánů
- 50 000 Kč –250 000 Kč

Dotační titul 3 - Projekty na ochranu životního prostředí
- 50 000 Kč – 250 000 Kč
Dotační titul 4 - Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území
- 50 000 Kč – 2 000 000 Kč.
Dotační titul 5 – Projekty na podporu cyklistiky
- 50 000 Kč – 10 000 000 Kč
Podporované aktivity

Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku
Opatření: 1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních
komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského
kraje
- Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř.
podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event.
městské hromadné dopravy.
- Rekonstrukce a modernizace místní komunikace, včetně výstavby
veřejného parkoviště, obratiště, v zájmu zajištění dostupnosti služeb
občanské vybavenosti, či odstranění nebezpečných míst a napojení na
hlavní komunikační tahy.
Opatření: 1.2 Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a
areálů sloužících jako sportovní/kulturní zařízení či dětská hřiště na
pozemcích v majetku obce
- Rekonstrukce, oprava a rozšíření objektů sportovních zařízení včetně
zázemí (tělocvičny, šatny, sociální zařízení apod.).
- Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních/kulturních areálů
(sportoviště, víceúčelová hřiště, výletiště apod.) a dětských hřišť.
Opatření: 1.3 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti
zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci
- Rekonstrukce a oprava objektů sloužících volnočasovým a kulturním
aktivitám (knihovny, obecní muzea, kulturní zařízení, prostory pro
setkávání spolků či jiných organizací působících v obci apod.).
Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů
Opatření 2.1: Zpracování návrhu územního plánu obcí
- Určeno pro obce, které nemají územní plán nebo které mají územní
plán zpracovaný dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, nebo je potřeba zpracování návrhu územního plánu
vyvolána požadavkem státní správy nebo činností (např. změna
nadřazené dokumentace, změna v důsledku komplexních pozemkových
úprav v obci, změna oborové koncepce dotčeného orgánu atd.) nebo
zpracování návrhu územního plánu formou úpravy stávající územně
plánovací dokumentace (tzv. překlopení).
Opatření 2.2: Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem
nebo činností státní správy
- Změna nadřazené dokumentace, změna v důsledku komplexních
pozemkových úprav v obci, změna oborové koncepce dotčeného
orgánu atd..
Dotační titul 3: Projekty na ochranu životního prostředí
- Vybudování a revitalizace stanovišť určených k umístění kontejnerů na
separovaný sběr odpadů s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných
odpadů.
- Pořízení obecního mobiliáře, přístřešků a úprava ploch s využitím
materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.

- Pořízení herních prvků do základních a mateřských škol a vybavení
sportovišť s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
Dotační titul 4: Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území
Morkovska
- Obnova obecního majetku na pozemcích v majetku obce popř. v
majetku Zlínského kraje
- Pořízení nemovitosti, včetně pozemku za účelem realizace kulturních a
volnočasových aktivit v obci
Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky
Opatření 5.1: Zpracování projektové dokumentace na výstavbu
dálkových a regionálně významných cyklistických stezek
- zhotovení projektové dokumentace stavby cyklistické stezky na území
Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve
znění pozdějších předpisů, dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. ve znění
pozdějších předpisů a Technických podmínek 179 Ministerstva dopravy
– Navrhování komunikací pro cyklisty).
Opatření 5.2: Spolufinancování výstavby dálkových a regionálně
významných cyklistických stezek
- spolufinancování výstavby cyklistických stezek na území Zlínského
kraje, jejichž realizace je podpořena z národních či evropských
dotačních zdrojů, a to způsobilých výdajů takto podpořených projektů.
Oprávněný žadatel

Dotační titul 1: obce Zlínského kraje do1 000 obyvatel (mimo obce
podporované v Dotačním titulu 4)
Dotační titul 2 a 3: obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel
Dotační titul 4: obce do 500 obyvatel na území Morkovska (území
místní akční skupiny Hříběcí hory s největším počtem obcí do 500
obyvatel, s nadprůměrným podílem nezaměstnaných obyvatel oproti
průměru Zlínského kraje /podíl nezaměstnaných vyšší než 6 % ve
čtyřletém průměru/ a s indexem stáří vyšším než 100 /počet obyvatel
ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let).
Dotační titul 5: obce Zlínského kraje a svazky obcí na území Zlínského
kraje

RP04-21 PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI
Program Podpora Ekologických aktivit v kraji cílí na zvýšení kvality a profesionality činnosti
subjektů působících v oblasti enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty (dále EVVO), a také
posílení jeho preventivní úlohy jako součást ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí.
Datum předložení
25. 01. 2021 do 19. 02. 2021 12:00 hodin
Výše dotace
20 000 Kč – 100 000 Kč
Podporované aktivity
- Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta (EVVO) a poradenství
týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů.
- Neperiodické publikace, výukové materiály a výukové programy se
zaměřením na EVVO.
- Podpora badatelsky orientovaného vyučování.
- Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
- Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.
Oprávněný žadatel
- obecně prospěšné společnosti založené dle zákona 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,

- spolky založené od 1. 1. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, (původní občanská sdružení založená dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, do 31.12.2013, která se od 1.1.2014 stávají spolkem),
- ústavy založené od 1. 1. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, (původní občanská sdružení založená dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, do 31. 12. 2013, která se od 1. 1. 2014 mohou transformovat
na ústav),
- církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o
církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
- školy a školská zařízení všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných
Zlínským krajem dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a
školských zařízení.

RP06-21 PROGRAM NA PODPORU AKREDITOVANÉHO DOBROVOLNICTVÍ
Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu s akreditací MV ČR.
V rámci programu se bude přispívat realizátorům na vzrůstající náklady na realizaci jejich projektů ,
čímž bude podpořen vznik dalších projektů získávajících dobrovolníky, jejichž bezplatná práce
pomáhá doplňovat kvalitu služeb a pracovní síly.
Datum předložení
25.01.2021 do 11.02.2021 12:00 hodin
Výše dotace
50 000 Kč – 80 000 Kč
Podporované aktivity
- koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců
formou dotace na činnost
Oprávněný žadatel
- spolek, ústav, nadace, nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění;
- obecně prospěšná společnost založená do 31.12.2013 dle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti
založené církví a náboženskou společností pro poskytování
charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a
náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

RP07-21 PROGRAM NA PODPORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V
OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ
Program podporuje nestátní neziskové organizace a jejich preventivní projekty zaměřené zejména
na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a
rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených. Podporuje také vytváření síty
takových programů, které mohou oslovit uvedené skupiny.
Datum předložení
25. 1.2021 do 11. 2.2021 12:00 hodin
Výše dotace
50 000 – 80 000 Kč, v případě podporovaného bodu 3 je to 10 000 Kč –
20 000 Kč
Podporované aktivity
- Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro
děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).

- Programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů
chování zahrnující problematiku látkových a nelátkových závislostí
(MŠMT certifikované i necertifikované; jedná se zejména o
přednáškovou a poradenskou činnost).
- Projekty, zahrnující organizaci konferencí, případně seminářů a jiných
odborných aktivit obsahujících výhradně problematiku látkových a
nelátkových závislostí.
Oprávněný žadatel

- Spolek, ústav, nadace, nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Obecně prospěšná společnost založená do 31. 12. 2013 dle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené
církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle
zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění
pozdějších předpisů.

RP08-21 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Cílem programu je podpora začínajících a stávajících včelařů na území Zlínského kraje.
Datum předložení
25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin
Výše dotace
5 000 Kč – 10 000 Kč
Podporované aktivity
- Nákup základního vybavení (povinné) – 3 až 6 ks nástavkových úlů s
varroa dnem, 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků.
- Nákup doporučeného vybavení (nepovinné): včelařský kuřák, rojáček,
rozpěrák, voskové mezistěny, zatavovač mezistěn, napínač/zvlnovač
drátků, výkluzy (usazené i neusazené v desce), barva na matky,
včelařský drátek, mezerníky, včelařské hřebíčky, forma na sbíjení
rámků, krmítko, mateří mřížka, izolátor matek (klícka), ochranné
pomůcky (včelařský klobouk, blůza, oblek, rukavice, ochranná
maska/respirátor).
Oprávněný žadatel
Žadatelem je fyzická osoba-zájmový včelař.

RP11-21 BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE
Program BESIP Zlínského kraje cílí na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních
komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových
aktivit a zajištěním provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji.
Datum předložení
25. 1. 2021 do 5. 3. 2021 do 12:00 hodin
Dotační titul 1
Výše dotace
Podporované opatření 1.1
5 000 Kč – 40 000 Kč.
Podporované opatření 1.2
40 000 Kč – 200 000 Kč.
Dotační titul 2
20 000 Kč – 250 000 Kč.

Podporované aktivity

Dotační titul 1: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové
aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Oprávněný žadatel

- Preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené
zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové
řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci
silničního provozu – pro jednoho žadatele, který uspořádá max. 6 akcí
za rok.
- Preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené
zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové
řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci
silničního provozu – pro jednoho žadatele, který uspořádá min. 7 akcí za
rok.
Dotační titul 2: Dětská dopravní hřiště
- Zajištění provozu dětského dopravního hřiště.
- Organizace a zajištění okresního kola dopravní soutěže mladých
cyklistů.
- Organizace a zajištění krajského kola dopravní soutěže mladých
cyklistů a neslyšících.
- Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v oblasti BESIP realizované
na dětském dopravním hřišti.
- obce,
- příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované Zlínským krajem),
- církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy,
- spolky a zájmová sdružení právnických osob

RP12-21 DOTACE OBCÍM PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve
Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.
Datum předložení
22. 01. – 10. 02. 2021 do 12:00 hod
Výše dotace
50 000 Kč – 350 000 Kč
Podporované aktivity
- Nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí nebo oprava požární
techniky
- Nákup nových nebo oprava stávajících věcných nebo technických
prostředků požární ochrany
Oprávněný žadatel
Obce Zlínského kraje, které zřizují jednotku sborů dobrovolných hasičů
obcí dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

RP17-21 PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH
Cílem Programu je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost
lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním
příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.
Datum předložení
25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin
Výše dotace
5 000 Kč – 500 000 Kč
Podporované aktivity
- Rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění
cesty: drenáže, trativody, propustky, pramenné jímky, vsakovací
objekty, protipožární nádržky
- Zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa
cesty: rigoly, drenáže, záhozy, rovnaniny, opěrné a zárubní zdi, úpravy

Oprávněný žadatel

zářezových i násypových svahů včetně jejich protierozní ochrany
- Stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v
povodí vodárenských nádrží
- vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního
předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa
-v případě, kdy je pozemek ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o
dotaci vždy osoba, která: má většinový spoluvlastnický podíl, nebo
je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky,
kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný
podle velikosti podílů

RP18-21 PROGRAM NA ÚPRAVU LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Cílem Programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro
běžecké lyžování na území Zlínského kraje.
25.1.2021 do 12.2.2021 do 12:00 hodin
Datum předložení
Výše dotace
40 000 Kč – 180 000 Kč
Podporované aktivity
- strojová úprava lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji s
podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení
Oprávněný žadatel
- právnické osoby
- fyzické osoby podnikající

RP19-21 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE
RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ
Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou
specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí
dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím
programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování
klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině
dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.
Datum předložení
25.01.2021 do 12.02.2021 do 12:00 hodin
Výše dotace
20 000 Kč – 50 000 Kč
Podporované aktivity
- Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy
rizikového chování;
- Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a
školských zařízení;
- Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání
odborné i laické veřejnosti;
- Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce
s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.
Oprávněný žadatel
- školy a školská zařízení se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů
vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem dle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou
zapsány v rejstříku škol a školských zařízení

KUL03-21 PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Cílem Programu je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při
dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.
Datum předložení
25.01.2021 do 05.02.2021 do 12:00 hodin
Výše dotace
Podporované opatření 1: 35 000 Kč – 300 000 Kč
Podporované opatření 2: 35 000 Kč – 200 000 Kč
Podporované aktivity
- Stavební obnova a restaurování kulturních památek: stavební obnova
a restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
- Stavební obnova a restaurování památek místního významu: stavební
obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního
významu.
Oprávněný žadatel
Způsobilými žadateli o dotaci jsou fyzické nebo právnické osoby, které
jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky
místního významu na území Zlínského kraje. V případě, že je památka
ve spoluvlastnictví více osob, podává Žádost pouze jeden ze
spoluvlastníků, přičemž k Žádosti musí být přiložen písemný souhlas
všech spoluvlastníků (odst. 6.1.1.).

SOC01-21 PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH AKTIVIT
Cílem Programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců
krve, apod.
Datum předložení
25.01.2021 do 15.02.2021
Výše dotace
Opatření 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 2b, 2c, 2d, 3a, 4a
10.000 Kč – 100.000 Kč
Opatření 2a
10.000 Kč – 50.000 Kč
Podporované aktivity

Dotační titul 1: Senioři a osoby se zdravotním postižením
Podporovaná opatření Dotačního titulu 1:
- 1a Pravidelné edukativní programy
- 1b Edukativní programy pro osoby pečující o seniory a o osoby se
zdravotním postižením
- 1c Tematická setkání (sdílení) s odborným konzultantem určená pro
osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením
- 1d Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení
- 1e Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického
stavu osob
- 1f Pravidelné programy canisterapie
- 1g Pravidelné programy hipoterapie
- 1h Pobytový program zaměřený na hipoterapii
Dotační titul 2: Rodiny
Podporovaná opatření Dotačního titulu 2:

Oprávněný žadatel

- 2a Pravidelně se opakující aktivita téhož charakteru mateřského a
rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a
jejich soudržnost (nevztahuje se na plavání rodičů s dětmi nebo dětí)
- 2b Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra zaměřená na
posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost
- 2c Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra přístupná
široké veřejnosti, zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a
jejich soudržnost
- 2d Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny,
výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství
Dotační titul 3: Dárci krve
Podporovaná opatření Dotačního titulu 3:
- 3a Ocenění bezplatných dárců krve
Dotační titul 4: Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb
Podporovaná opatření Dotačního titulu 4:
- 4a Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním
obvodu Zlínského kraje v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb
- Právnické osoby aktivně působící v oblasti sociální, zdravotní nebo
prorodinné, mimo právnické osoby zřizované nebo zakládané
Zlínským krajem. Název právnické osoby musí být shodný s aktuálními
zakladatelskými dokumenty i s údaji uvedenými ve veřejných registrech
- Fyzické osoby podnikající působící v oblasti sociální, zdravotní nebo
prorodinné
- Fyzické osoby

MAS02-21 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2000 OBYVATEL
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích ve Zlínském kraji.
Datum předložení
25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin
Výše dotace
10 000 Kč – 50 000 Kč
Podporované aktivity
Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích - Podpora
trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich
činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná
příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či
vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního
vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).
Oprávněný žadatel
- Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a působící v obci nebo
v místní části obce, která má maximálně 2 000 trvale žijících obyvatel a
jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.
- Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu
MaS02-21 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu
v Programu MaS03-21.

MAS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích ve Zlínském kraji.
Datum předložení
25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin
Výše dotace
Individuální sportovní odvětví:
- 20 000 Kč – 200 000 Kč
Kolektivní sportovní odvětví:
50 000 Kč – 600 000 Kč
Podporované aktivity

Oprávněný žadatel

Individuální sportovní odvětví - tj. přímá a systematická práce s dětmi a
mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního,
republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích,
výchova talentovaných sportovců, apod.; sporty: aerobik, atletika,
badminton, biatlon, cyklistika, fitness, golf, gymnastika, horolezectví,
jachting, jezdectví, kanoistika, krasobruslení, kulturistika, kuželky,
letecký sport, lukostřelba, lyžování (alpské, běh na lyžích, skoky na
lyžích, snowboarding, atd.), motocyklový sport, orientační běh, plavání,
potápění, ploutvové plavání, skoky na trampolíně, sportovní lezení,
rybolovná technika, stolní tenis, šachy, šerm, taneční sport, tenis,
triatlon, úpolové sporty (judo, karate, box, atd.), veslování,
vzduchová střelba, vzpírání.
Kolektivní sportovní odvětví - tj. přímá a systematická práce s dětmi a
mládeží, soustavná příprava sportovních týmů či družstev na sportovní
akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na
těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.; sporty:
basketbal, baseball, florbal, fotbal, házená, hokejbal, kolová, lední
hokej, mažoretky, národní házená, nohejbal, požární sport, rugby,
softball, vodní pólo, volejbal.
- Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu
MaS03-21 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu
v Programu MaS02-21.

KUL01-21 PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ REGIONÁLNÍHO
VÝZNAMU
Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu
tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují
Zlínský kraj.
Datum předložení
1) od 23. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 11:00 hodin (1. kolo)
- akce s termínem konání od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021
2) od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021 do 11:00 hodin (2. kolo)
- akce s termínem konání od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021
Výše dotace
10 000 Kč – 60 000 Kč
Podporované aktivity
- rozvoj neprofesionální kultury, zájmové umělecké činnosti,
- podpora profesionálních kulturních aktivit,
- podpora řemesel s podmínkou účasti min. 5 osob, které jsou držiteli
některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje,

Oprávněný žadatel

Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných
registrovaných ochranných známek,
- podpora výstav umění,
- podpora nekomerčních festivalů a přehlídek – folklorní, divadelní,
výtvarné, hudební a filmové v návaznosti na regionální, krajská a
celorepubliková kola soutěží a přehlídek
- fyzické a právnické osoby
Dotaci nelze poskytnout:
- politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
pozdějších předpisů
- příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž
zřizovatelem je Zlínský kraj
- organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné
postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím
zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům.

