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FOND VYSOČINY 2017 
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Alokace Fondu Vysočiny 

  

Prioritní oblasti dle PRK (verze 

březen 2015) 
Název navrhovaného GP pro rok 2017 

Navrhovatel 

(odbor) 

Navrhovaný 

objem GP pro rok 

2017 v Kč 

Objem stejných GP 

v roce 2016 v Kč  

Prioritní oblast 1: 

Konkurenceschopná ekonomika a 

zaměstnanost 

Inovační vouchery 2017 ORR 2 000 000 2 000 000 

Rozvoj podnikatelů 2017 ORR 10 000 000 10 000 000 

Naše škola 2017 ORR 4 000 000 3 800 000 

Prioritní oblast 2: Kvalitní a 

dostupné veřejné služby 

Investujme v sociálních službách 2017 OSV 3 000 000 3 500 000 

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 OSV 1 000 000 1 300 000 

Prevence kriminality 2017 OSH 1 300 000 1 300 000 

Jednorázové akce 2017 OŠMS 1 200 000 1 200 000 

Sportoviště 2017 OŠMS 3 000 000 3 000 000 

Sportujeme 2017 OŠMS 2 500 000 1 800 000 

Prioritní oblast 3: Moderní 

infrastruktura a mobilita 

Bezpečná silnice 2017 ODSH 2 400 000 3 500 000 

Čistá voda 2017 OŽPZ 9 000 000 6 200 000 

Infrastruktura ICT 2017 OI 3 200 000 2 700 000 

Informační a komunikační technologie 2017 OI 3 000 000 3 200 000 

Prioritní oblast 4: Zdravé životní 

prostředí a udržitelný venkov 

Venkovské prodejny 2017 ORR 2 000 000 0 

Rozvoj vesnice 2017 ORR 3 000 000 3 800 000 

Odpady 2017 OŽPZ 3 000 000 1 400 000 

Prioritní oblast 5: Atraktivní kulturní  

a historické dědictví a cestovní ruch 

Památkově chráněná území 2017 OKPPCR 1 600 000 1 600 000 

Cyklodoprava a cykloturistika 2017 OKPPCR 4 000 000 4 000 000 

Regionální kultura 2017 OKPPCR 1 800 000 1 800 000 

Klenotnice Vysočiny 2017 OKPPCR 1 000 000 0 

Celkem Celkem navrhováno 20 GP  - 62 000 000   
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FOND VYSOČINY 

Grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017 
 

Finanční alokace: 2 000 000 Kč     Příjemci dotace:  Podnikatelské subjekty podnikající v  

                        oblasti zpracovatelského průmyslu a vybraných                                                     

                        oborech informačních technologií 
 

Zaměření: Vývoj produktu, procesu nebo služby, testování, měření, navrhování prototypů, 

studie, design produktu, inovační audit, 

tvorby byznys plánu k inovativnímu 

produktu, posouzení ekonomického  

dopadu, optimalizace operačních procesů  

firmy apod. 
 

Dotace: 50 až 200 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 20 % / 40% 

 <50 zaměstnanců / >50 zaměstnanců   
 

Zástupce garanta programu:  

Ing. Ivona Hájková, tel. 564 602 534 

Vyhlášení programu: 28. 3. 2017  

 



4 

FOND VYSOČINY 

Grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017 

 

Finanční alokace: 10 000 000 Kč     Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty do 50   

                                   zaměstnanců  

 
Zaměření: Pořízení technologií a  

výrobních prostředků (i použitých)  

v oblasti zpracovatelského průmyslu 

a stavebnictví  

 

Dotace: 30 až 150 tis. Kč 

 

Spolufinancování (podíl žadatele): 60 % 

  

Zástupce garanta programu:  

Luděk Hrůza, tel. 564 602 543 

 

Vyhlášení programu: 9. 5. 2017  
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FOND VYSOČINY 

Grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017 
 

Finanční alokace: 2 000 000 Kč       Příjemci dotace: Obce do 5 000 obyvatel     

                    (prodejna v obci nebo místní části obce do 500 obyvatel)   

 

Zaměření:  

Spolufinancování provozních nákladů 

Prodejen potravin či smíšeného zboží 

 

 

Dotace: 10 až 50 tis. Kč 

 

Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Luděk Hrůza, tel. 564 602 543 

 

Vyhlášení programu: 20. 6. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017 

 

Finanční alokace: 3 000 000 Kč     Příjemci dotace: NNO, města, obce - registrovaní   

                                  poskytovatelé sociálních služeb 

Zaměření: Modernizace a dovybavení  

zařízení poskytujících sociální služby –  

stavební úpravy, kompenzační pomůcky, 

přístroje, motorová vozidla (zhodnocování 

investičního majetku) 

 

Dotace: 40 až 200 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 30 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Mgr. Olga Tvarůžková, tel. 564 602 833 

Vyhlášení programu: 28. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU 
POLITIKU OBCÍ 2017 

 

Finanční alokace: 1 000 000 Kč                               Příjemci dotace: Obce a města 
 
Zaměření: Slaďování rodinného a  
pracovního života, vzdělávací akce,  
prostorové a materiální zabezpečení 
aktivit i zpracování koncepcí 
- pouze neinvestiční náklady, přednostně  
inovativní projekty 
 
Dotace: 40 až 150 tis. Kč 
 
Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %  
 
Zástupce garanta programu:  
Mgr. Stanislava Holbová, tel. 564 602 828 
Vyhlášení programu: 20. 6. 2017 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Andriy_Sadovyy_with_family.jpg
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FOND VYSOČINY 

Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017 

 
Finanční alokace: 1 300 000 Kč                    Příjemci dotace: Města a obce, NNO, školy 

 

 

Zaměření: Specifické programy prevence  

Kriminality - práce s rizikovými skupinami, 

informování občanů, práce s oběťmi 

trestné činnosti apod.) 

 

Dotace: 10 až 150 tis. Kč 

 

Spolufinancování (podíl žadatele): 40 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Ing. Josef Pokorný, tel. 564 602 164 

 

Vyhlášení programu: 9. 5. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE  2017 
 

Finanční alokace: 1 200 000 Kč       Příjemci dotace: Obce a města, NNO, školy bez  

                                                    ohledu na zřizovatele  

Zaměření:  

Jednorázové akce zaměřené na  

sportovní aktivity dětí, mládeže i 

široké veřejnosti (karneval, drakiáda, 

den dětí, turnaj, závod, pohár a pod.) 

 

Dotace: 5 až 50 tis. Kč 

 

Spolufinancování (podíl žadatele): 60 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Bc. Jana Albrechtová, tel. 564 602 942 

 

Sběr žádostí: 13. 3. - 24. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017 
 

Finanční alokace: 3 000 000 Kč       Příjemci dotace: Města a obce, NNO z  oblasti  

                               sportu, právnické osoby vykonávající  

                            činnost školy nebo školského zařízení bez    

                                      ohledu na zřizovatele 

Zaměření:  

1. Drobná údržba sportovišť (1 mil. Kč) 

  

2. Výstavba a modernizace sportovišť 

     (2 mil. Kč) 

 

Dotace: 10 až 100 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 60 a 70 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940 

 

Sběr žádostí: 13. 3. - 24. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program SPORTUJEME 2017 
 

Finanční alokace: 2 500 000 Kč       Příjemci dotace: NNO z  oblasti sportu a tělesné 

                          výchovy (sportovní činnost musí být činností   

                          hlavní), školy nebo školského zařízení bez    

                          ohledu na zřizovatele 

Zaměření: Dlouhodobé sportovní aktivity, 

rozvoj a propagace sportu a tělesné   

výchovy, zvýšení společenské hodnoty   

a role sportu 

 

Dotace: 10 až 60 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 60 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Ing. Milan Kastner, tel. 564 602 971 

 

Sběr žádostí: 13. 3. - 23. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program  BEZPEČNÁ SILNICE 2017  

 
Finanční alokace:  2 400 000 Kč                             Příjemci dotace: Města, městyse a obce 

 

Zaměření: 

A - Osvětlení  přechodů pro chodce 

   na silnicích I., II. a III. Třídy  

     

B – Zastávky veřejné linkové dopravy 

    

 

Dotace: 30 až 500 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %  

Zástupce garanta programu:  

Ing. Radek Handa, tel. 564 602 189 

 

Sběr žádostí: 10. 3. - 28. 4. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program ČISTÁ VODA 2017 

 
Finanční alokace:  9 000 000 Kč        Příjemci dotace: Obce, svazky obcí  

 

Zaměření:  

A - Zásobování pitnou vodou (3 mil. Kč),  

B - Odvádění a čištění odpadních vod  

(3 mil. Kč),  

C - Ochrana před povodněmi a suchem 

(3 mil. Kč)   

Z programu jsou podporovány pouze studie   

a projektové dokumentace 

 

Dotace: 10 až 300 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 40 %  

Zástupce garanta programu:  

Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363 

 

Sběr žádostí:  10. 3. - 24. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program INFRASTRUKTURA ICT 2017 

 
Finanční alokace:  3 200 000 Kč                    Příjemci dotace: Města, obce, svazky obcí,  
                            organizace zřizované samosprávami  
Zaměření: Rozvoj síťové infrastruktury  
v návaznosti na projekt ROWANet, rozvoj 
otevřených sítí (NGA), nákup klíčových 
technologických prvků sítí, vysokorychlostní 
Internet a pod. 
 
Dotace: 20 až 200 tis. Kč  
 
Spolufinancování (podíl žadatele):  40 % 
 
Zástupce garanta programu:  
Mgr. Klára Jiráková, tel. 564 602 341 
 
Sběr žádostí:  13. 3. - 17. 4. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017 

 
Finanční alokace:  3 000 000 Kč                    Příjemci dotace: Města, obce, svazky obcí,  
                            organizace zřizované samosprávami, NNO  
Zaměření:   
A - Webové stránky a elektronické služby  
B - Bezpečnost dat a virtualizace  
C - Vzdělávání  
 
Dotace: 5 až 150 tis. Kč  
(dle podprogramu) 
Spolufinancování (podíl žadatele):  40 % - 
60 % (dle podprogramu) 
 
Zástupce garanta programu:  
Mgr. Klára Jiráková, tel. 564 602 341 
 
Sběr žádostí:  13. 3. - 10. 4. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program ROZVOJ VESNICE 2017 
 
Finanční alokace: 3 000 000 Kč        Příjemci dotace: Města, městyse a obce  
 
 
 
Zaměření: Opravy, rekonstrukce nebo  
výstavba veřejného osvětlení v místních 
částech obcí a měst s minimálně 10-ti  
trvale bydlícími obyvateli 
 
Dotace: 30 až 150 tis. Kč 
 
Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %  
 
Zástupce garanta programu:  
Luděk Hrůza, tel. 564 602 543 
 
Vyhlášení programu: 28. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program NAŠE ŠKOLA 2017 

 

Finanční alokace: 4 000 000 Kč         Příjemci dotace: Obce, města, školské     

                                      zařízení     

 

 

Zaměření: Opravy, rekonstrukce a 

dovybavení kuchyní, jídelen, výdejen 

stravy nebo sociálních zařízení ZŠ  

 

Dotace: 30 až 120 tis. Kč 

 

Spolufinancování: 50 %  

 

Zástupce garanta programu:  

Luděk Hrůza, tel. 564 602 543 

 

Sběr žádostí: 10. 3. - 31. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program ODPADY 2017 

 

Finanční alokace: 3 000 000 Kč                                Příjemci dotace: Obce a města 

 

Zaměření: Pořízení interiérových i venkovních  

nádob na odpad, kompostérů, velkoobjemových 

a sběrných nádob na tříděný odpad, zpevnění  

ploch a vybudování kontejnerových stání pro  

kontejnery na tříděný odpad a opětovné použití 

 

Dotace: 30 až 60 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %  

Zástupce garanta programu:  

Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522 

 

Sběr žádostí: 10. 3. - 20. 3. 2017 

 

http://biom.cz/cz/obrazek/ilustrativni-foto-bioodpad-2
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FOND VYSOČINY 

Grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017 
 

Finanční alokace: 1 600 000 Kč                         Příjemci dotace: Vlastníci objektů v MPR a 
                     MPZ (např. obce, města, NNO, podnikatelské subjekty) 
 
Zaměření: Obnova dochovaných  
historicky a památkově cenných  
konstrukcí a stavebních prvků objektů  
nebo rehabilitace těchto konstrukcí a  
stavebních prvků dle historicky  
doložitelného stavu objektů.  
  
Dotace: 10 až 100 tis. Kč 
 
Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %  
 
Zástupce garanta programu:  
Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296 
 
Sběr žádostí: 9. 3. - 17. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program KLENOTICE VYSOČINY 2017 

 

Finanční alokace: 1 000 000 Kč       Příjemci dotace: Obce a města, NNO, podnikatelské 

                               subjekty, příspěvkové organizace, občané   

 

Zaměření:  

Péče o sbírkový fond - restaurování a konzervování  

Ochrana sbírkových fondů - vybavení depozitáře četně pořízení přístrojové techniky  

Tvorba či zkvalitňování expozic – projektová dokumentace výstavní mobiliář ad.  

 

Dotace: 25 až 200 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele): 40 %  

Zástupce garanta programu:  

Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296 

 

Vyhlášení programu: 9. 5. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017 

 

Finanční alokace: 4 000 000 Kč       Příjemci dotace: Právnické osoby (veřejný i       

                         podnikatelský sektor) a fyzické osoby podnikající    

Zaměření: 

A – Budování, rekonstrukce a rozšiřování 

odpočívek podél cyklotras (0,7 mil. Kč) 

B - Projektová příprava cyklotras,  

cyklostezek (0,8 mil. Kč) 

C - Údržba, opravy povrchů a celkové 

rekonstrukce cyklostezek (2,5 mil. Kč) 

Dotace: až 500 tis. Kč 

Spolufinancování (podíl žadatele):  

40 - 60 % (dle podporgramu) 

Zástupce garanta programu:  

Ing. Petr Stejskal , tel. 564 602 354 

Sběr žádostí: 10. 3. - 17. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY 

Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA 2017 
 
Finanční alokace: 1 800 000 Kč                   Příjemci dotace: Města, obce, sdružení obcí,  
                                                     NNO, příspěvkové organizace,  
                                     podnikatelské subjekty 
 
Zaměření: Kulturní akce v rámci  
neprofesionálního umění se zaměřením 
na českou hudebnost, slovesné obory, 
divadlo, fotografii, film, tanec a pod.  
 
Dotace: 5 až 50 tis. Kč 
 
Spolufinancování (podíl žadatele): 70 %  
 
Zástupce garanta programu:  
Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296 
 
Vyhlášení programu: 28. 3. 2017 
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FOND VYSOČINY – formulář žádosti 
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FOND VYSOČINY – formulář žádosti 

 

 Po vyplnění formuláře žádosti nutno kliknout na 

tlačítko odeslat žádost, následně se vygeneruje 

kód elektronické žádosti, nyní je možné žádost 

vytisknout a podepsat. 
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 ZÁSADY ZASTUPITELSTVA 

KRAJE VYSOČINA 
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Program obnovy venkova Vysočiny 

Pro rok 2017 k dispozici 80 mil. Kč  

 

Výše dotace: 

 

Minimální výše požadované dotace na jednu žádost:            30 000 Kč 

Maximální výše požadované dotace na jednu žádost:         120 000 Kč 

Garantovaná výše dotace na jednu žádost:                       120 000 Kč 

Sběr žádostí proběhne do 30. 6. 2017 

 

Minimální podíl příjemce: 

do 300 obyvatel - 40 % nákladů projektu v běžném roce 

od 301 do 1500 obyvatel - 50 % nákladů projektu v běžném roce 

 

 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z 

rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 
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Opravy a repase mobilní požární techniky 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy 

a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v 

Kraji Vysočina 

 

-   výše dotace činí od 150 000 do 250 000 Kč  

-   spoluúčast žadatele 50 % (obec) 

Uznatelné náklady:  

- cisternové automobilní stříkačky, vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva 

vnitra č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky (dále jen „projekt“), za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek 

sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje 

Vysočina.   

-   sběr žádostí do 30. listopadu 2017 

-   kontakt: odbor sekretariátu hejtmana, Dvořák Pavel, Ing. Bc., tel.:564602122,  

    e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz)  

 

mailto:dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
mailto:dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
mailto:dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
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Územně plánovací činnost obcí 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně 

plánovací činnost obcí 

 

-   maximální výše dotace činí 250 000 Kč  

-   spoluúčast dle ceny díla 25 – 75 % celkových nákladů 

Uznatelné náklady:  

- první pořízení návrhu územního plánu celého správního území obce dle zákona č. 

 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

 znění pozdějších předpisů.  

- vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území  

- zpracování ÚSES   

-   sběr žádostí do 31. září 2017 

 

-   kontakt: odbor územního plánování a stavebního řádu, Ryšavá Lenka, Ing., tel.:

 564602270, e-mail.: rysava.l@kr-vysocina.cz)  

 

mailto:rysava.l@kr-vysocina.cz
mailto:rysava.l@kr-vysocina.cz
mailto:rysava.l@kr-vysocina.cz
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Prevence proti majetkové kriminalitě 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje 

realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2016 

 

-   maximální výše dotace činí 200 000 Kč  

-   spoluúčast dle velikosti obce (min. 10 %) 

- podporované oblasti: mechanické zábrany a elektronické prostředky určené k    

 ochraně budov – např. kamerové soubory, mříže, osvětlení a oplocení 

 rizikových míst, software a hardware pro bezpečnostní a preventivní účely 

-   sběr žádostí do 31. ledna 2017 

 

-   kontakt: oddělení krizového řízení a bezpečnosti, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 

 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz  

 

mailto:pokorny.josef@kr-vysocina.cz
mailto:pokorny.josef@kr-vysocina.cz
mailto:pokorny.josef@kr-vysocina.cz


30 

Podpora hospodaření v lesích 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 

 

 

- poskytovány průběžně do vyčerpání finančního limitu 

- jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (Kč/ha, Kč/sazenici) 

- vlastníci nebo nájemci lesních pozemků (lesa) 

- obnova lesů poškozených imisemi; obnova, zajištění a výchova lesních porostů; 

ekologické a k přírodě šetrné technologie 

- Kontakt: OŽPZ, Ing. Jitka Merunková, tel. 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-

vysocina.cz  

  

 

mailto:merunkova.j@kr-vysocina.cz
mailto:merunkova.j@kr-vysocina.cz
mailto:merunkova.j@kr-vysocina.cz
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Obnova kulturních památek 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu 

kulturních památek v Kraji Vysočina 

 

 

- podávání žádostí do 15. února 2017  

- maximální výše dotace činí 350 000 Kč  

- vlastní podíl obce musí činit minimálně 50 % z celkových skutečně vynaložených 

výdajů na projekt; mohou žádat i další typy vlastníku (NNO, fyzické. osoby apod.)  

- dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu movitých a nemovitých 

kulturních památek, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování prováděnou v 

souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče  

 

- kontakt: OKPPCR, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-

vysocina.cz  

 

mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz
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Turistická informační centra 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 

turistických informačních center v Kraji Vysočina 

- podávání žádostí do 15. února 2017  

- maximální výše dotace činí 50 tis. Kč  

- vlastní podíl obce (provozovatele TIC) není požadován 

- pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 

záznamník apod.), pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové 

hospodářství a pro pokladnu), pořízení technického zařízení pro poskytování informací 

mimo pracovní dobu (infobox), označení příp. přeznačení informačního centra podle 

pravidel agentury CzechTourism, navigační systém k sídlu TIC, náklady spojené se 

vzděláváním pracovníků, jednoduché tištěné materiály včetně jejich jazykových mutací, 

aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci s podmínkou 

vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících webových 

stránek o anglickou nebo německou mutaci, venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, 

koše, infopanely) apod.  

- kontakt: odbor kultury, PP a CR, Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, 

vondrakova.z@kr-vysocina.cz  

 

mailto:kasalova.z@kr-vysocina.cz
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Infrastruktura vodovodů a kanalizací 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací pro poskytování 

dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 

 

- podávání žádostí do 6. února 2017  

- maximální výše dotace činí a) 5 000 000 Kč, b) 10 000 000 Kč  

- vlastní podíl obce musí činit minimálně 25 % z celkových skutečně vynaložených 

výdajů na projekt (dotace až 75 %) 

a) Výstavba nebo rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných 

objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice apod.) 

b) Výstavba, dostavba a rekonstrukce stokových (kanalizačních) systémů 

odvádějících odpadní vody a sloužících veřejné potřebě. Výstavba, rekonstrukce 

nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu nebo zajištění přiměřeného čištění 

odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného 

řešení kalového hospodářství 

- Kontakt: OŽPZ, Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-

vysocina.cz  
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Významné výročí obcí 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 

společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících 

zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 

 

- podávání žádostí v termínu od 1. ledna do 15. února 2017  

- maximální výše dotace činí 200 000 Kč (max. 100 Kč na obyvatele) 

- vlastní podíl obce musí činit minimálně 60 % z celkových uznatelných výdajů na 

projekt (dotace max. 40 %) 

- dotaci lze poskytnout na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina 

vycházejících z kulturních tradic regionu a souvisejících zejména s oslavami či připomenutím 

významných výročí obcí - např. u příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání 

sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo při oslavách či 

připomenutích jiné důležité historické události obce, včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost 

přispívá ke kulturně-společenskému životu obce.  

- kontakt: OKPPCR, Tereza Prokešová, tel.: 564 602 260, prokesova.t@kr-

vysocina.cz  

 

mailto:kominovaprokesova.t@kr-vysocina.cz
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Agenda 21 a Zdraví 21 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 

naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji 

Vysočina 

- podávání žádostí do 16. února 2017 (2. kolo do 16. 5. 2017) 

-    podmínkou podání žádosti - registrace v příslušné databázi MA 21 

- maximální výše dotace činí 40 000,- 60 000,- a 80 0000,- 

- výše dotace odstupňovaná stupněm realizace MA21  

- žadatel - realizátor MA21 nebo škola zařazená do programu Škola podporující 

zdraví 

- zajištění osvětových kampaní, příprava výchovných a informačních materiálů, 

zavádění principů zdravého životního stylu, činnost dětských zastupitelstev, 

žákovských a studentských parlamentů a realizace dětských fór a kulatých stolů, 

ekologické audity a ekologizace provozu, pořádání výstav a prezentací a kulatých 

stolů, seminářů a konzultací, aplikace nástrojů a metod přispívajících k 

zapojování veřejnosti...  

- kontakt: odbor regionálního rozvoje, Bc. Jana Böhmová, tel.: 564 602 586,  

                bohmova.jana@kr-vysocina.cz  

 

mailto:kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
mailto:kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
mailto:kratochvilova.d@kr-vysocina.cz


  

- podávání žádostí do 28. února 2017 

- maximální výše dotace činí 300 000 Kč  

- vlastní podíl města není stanoven  

- dotace může být poskytnuta na zabezpečení označení, ochranu a    

 zachování a prezentaci památek UNESCO  

 

- kontakt: OKPPCR, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, 

 panackova.j@kr-vysocina.cz  
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s 

památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji 

Vysočina 

Podpora UNESCO 

mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz
mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz
mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz


- podávání žádostí do 31. března 2017 

- maximální výše dotace činí 25 000 Kč  

- vlastní podíl žadatel (vlastníků kult. památek) musí činit min. 50 % z 

celkových skutečně vynaložených výdajů na projekt  

- dotace může být poskytnuta na statické posudky, restaurátorské 

 průzkumy, stavebně historické průzkumy, stratigrafické, 

 mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých 

 konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další 

  

kontakt: OKPPCR, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, 

 panackova.j@kr-vysocina.cz  
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 

zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na 

území Kraje Vysočina 

 

Předprojektová dokumentace obnovy KP 

mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz
mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz
mailto:panackova.j@kr-vysocina.cz


 - podávání žádostí do 31. ledna 2017 

- maximální výše dotace činí 300 000 Kč 

- minimální výše dotace činí 10 000 Kč  

- vlastní podíl ZUŠ musí činit minimálně 20 % z celkových skutečně 

vynaložených výdajů na projekt  

- ZUŠ zřizovaná obcí, dokládá souhlas zřizovatele 

- dotace může být poskytnuta na pořízení nebo opravu učebních 

pomůcek nebo hudebních nástrojů  

 

kontakt: OŠMS, Mgr. Terezie Doleželová, tel.: 564 602 958, 

dolezalova.t@kr-vysocina.cz  
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na 

pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol 

Podpora základních uměleckých škol 

mailto:dolezalovavatalova.e@kr-vysocina.cz
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PRAVIDLA RADY 

KRAJE VYSOČINA 



ŽÁDOSTI BUDOU PŘIJÍMÁNY A EVIDOVÁNY V TERMÍNU OD 13. ÚNORA 2017 OD 8.00 HODIN 

– OSOBNĚ V SÍDLE KRAJE VYSOČINA, TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM E-PODATELNY NEBO 

ZASLÁNÍM POŠTOU. VEŠKERÉ ŽÁDOSTI DORUČENÉ PŘED TÍMTO TERMÍNEM BUDOU 

MUSET BÝT S OHLEDEM NA STANOVENÉ PODMÍNKY ODMÍTNUTY A VRÁCENY. NEEXISTUJE 

ŽÁDNÝ POŘADNÍK NEBO REZERVACE ZAJIŠŤUJÍCÍ POŘADÍ ŽÁDOSTÍ. V RÁMCI ŽÁDOSTI JE 

MOŽNÉ PŘEDLOŽIT K PROPLACENÍ PROKAZATELNÉ NÁKLADY (PODLOŽENÉ DOKLADY), 

KTERÉ V SOUVISLOSTI S DEFINOVANOU VÝMĚNOU VZNIKLY UŽ OD 17. PROSINCE 2015. 

 

 

VÍCE INFORMACÍ NA HTTP://WWW.KR-VYSOCINA.CZ/KOTLIKY.ASP NEBO V NOVINÁCH 

KRAJ VYSOČINA, KTERÉ BUDOU DISTRIBUOVÁNY ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY MEZI 24. – 

27. LEDNEM 2017 PROSTŘEDNICTVÍM DORUČOVATELŮ ČESKÉ POŠTY. 

 

DODATEČNOU VÝZVU (TEDY PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ DOTACE) K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA 

VÝMĚNU STARÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA ZA KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ 

ČERPADLA NAJDOU ŽADATELÉ NA ADRESE: HTTP://WWW.KR-VYSOCINA.CZ/PRAVIDLA-

DOTACNIHO-TITULU/DS-303227/P1=79643, FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ JSOU K DISPOZICI POD 

TÍMTO ODKAZEM: HTTPS://WWW.KR-VYSOCINA.CZ/PRO-ZADATELE/DS-

303597/ARCHIV=0&P1=79031 

 

kontakt: ORR, Bc. Eva Láníková, tel.: 564 602 958, lanikova.e@kr-vysocina.cz 
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Kotlíkové dotace – dodatečná výzva 
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- podávání žádostí do (v přípravě, schválení pravidel předpokládáno v 

první polovině února 2017)  

- maximální výše dotace činí 75 000 Kč  

- vlastní podíl MAS min. 20 % z celkových nákladů  

- dotace může být poskytnuta na provozní náklady MAS (mzdové náklady 

pracovníků MAS, náklady na energie, nákup vybavení a materiálu pro 

provoz kanceláře, tvorba www stránek MAS apod.) 

 
Kontakt: odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, 

hruza.l@kr-vysocina.cz  
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Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z 

rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny 

Podpora místních akčních skupin 

mailto:hruza.l@kr-vysocina.cz
mailto:hruza.l@kr-vysocina.cz
mailto:hruza.l@kr-vysocina.cz


- podávání žádostí do 30. listopadu roku předcházejícího roku, v němž 

bude projekt realizován 

- maximální výše dotace činí 70 000 Kč  

- minimální výše dotace činí 5 000 Kč 

- žadatelem jsou o.s., o.p.s., církve 

- vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 60 % z celkových 

 skutečně vynaložených výdajů na projekt  

- dotace může být poskytnuta na pravidelnou a dlouhodobou 

 aktivitu pro děti a mládež a činnosti, které napomáhají rozvoji, 

 rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací 

 pracujících s dětmi a mládeží.  

kontakt: odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Albrechtová,  

tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz  
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Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání 

celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Volný čas 

mailto:albrechtova.j@kr-vysocina.cz
mailto:albrechtova.j@kr-vysocina.cz
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- podávání žádostí do 31. ledna příslušného roku (pořadatel) 

 maximální výše dotace činí až 60 000 Kč  

- účinkující mohou žádosti podávat průběžně, nejlépe do 30 dnů před 

 účastí (maximální výše dotace činí až 10 000 Kč)   

- vlastní podíl žadatele není stanoven  

- dotace může být poskytnuta pořadateli krajské postupové či národní 

přehlídky a účinkujícím na národní přehlídce  

 

kontakt: OKPPCR, Prokešová Tereza, Bc., +420564602260 

prokesova.t@kr-vysocina.cz  
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 Pravidla Rady Kraje Vysočina  

pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění  

Postupové přehlídky - kultura 

mailto:prokesova.t@kr-vysocina.cz
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mailto:prokesova.t@kr-vysocina.cz


- podávání žádostí nejpozději 2 měsíce před konáním soutěže 

- dotace 4 000 - 40 000 Kč dle úrovně soutěže 

- žadatelem jsou školy nebo školská zařízení, NNO (organizátoři 

soutěže) 

- vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 60 % z celkových 

 nákladů soutěže 

- financovány neinvestiční náklady související s postupovou soutěží: 

náklady na dopravu účastníků soutěže, náklady na ubytování a 

stravné účastníků, náklady na porotce, náklady na organizační 

zajištění, náklady na propagaci soutěže, odměny pro soutěžící apod.  

kontakt: odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Albrechtová,  

tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz  
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Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských 

a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež 

Postupové soutěže a přehlídky – děti a mládež 

mailto:albrechtova.j@kr-vysocina.cz
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- podávání žádostí od 1. 1. do 30. 3. příslušného roku 

- dotace 1 000–40 000 Kč 

- žadatelem jsou občanská sdružení, o.p.s., církve 

- vlastní podíl žadatele - minimálně 50 % z celkových  nákladů na 

projekt 

- podporována pouze pravidelná dlouhodobá činnost vedoucí k rozvoji 

a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé  

- financovány náklady na dopravu na sportoviště, pronájem, provozní 

náklady, nákup materiálu, stravné, služby, startovné atd. 

 

kontakt: odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Klára Lysová,  

tel.: 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz  
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Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní 

a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé 

Podpora aktivit handicapovaných dětí, mládeže a 

dospělých 

mailto:mikulikova.k@kr-vysocina.cz
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- žádosti do 31. ledna předcházejícímu novému školnímu roku 

- podpora studia žáků SŠ ve školách v partnerských nebo spolupracujících 

regionech Kraje Vysočina –Champagne-Ardenne (Francie), Spolková země 

Dolní Rakousy (Rakousko), Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina), 

Nitranský samosprávný kraj (Slovensko), Tampere (Finsko). 

- krátkodobé stipendium (min. 1 měsíc), dlouhodobé stipendium (10 měsíců) 

- stipendium 35 000 Kč na školní rok (max. 25 % z celk. nákladů) 

- žadatelem jsou fyzické osoby (studenti SŠ) 

- financovány náklady na dopravu do partnerského regionu, školné, náklady 

na ubytování, učebnice atd. 

 

kontakt: odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Klára Lysová ,  
tel.: 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz 
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Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje 

Vysočina 

Podpora jazykového vzdělávání 
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NOVÉ POVINNOSTI  ŽADATELŮ O DOTACE 

Novela zákona 250/2000 Sb. účinná od 20. 2. 2015 

 

1. Podávání žádostí v rozmezí od – do, žádosti podané mimo zveřejněné období   

  pro podávání  žádostí budou vyřazeny z hodnocení ! 

2. Doložení identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního 

důvodu zastoupení (pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní 

subjektivitě žadatele), Jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o 

zvolení starostou.  

3. Doložení identifikace osob, s podílem v této právnické osobě, Jedná se například 

o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů 

svazku obcí atd.  

4.  Doložení identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši tohoto podílu.           

  Jedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod. 

  (u obcí např. mikroregion, MAS, akcie ČS, podíl v lesním družstvu atd.) 

5.  Pro doložení bodů 2, 3 a 4 vytvořen samostatný formulář, zveřejněný na webu   

  eDotace nebo Fondu Vysočiny. 
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FOND VYSOČINY - informační zdroje 

Kompletní přehled všech aktuálních programů Fondu Vysočiny, Zásad 

zastupitelstva kraje a Pravidel rady kraje včetně formulářů žádostí je dostupný 

na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz pod odkazem eDotace. 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
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Dotace Kraje Vysočina - Abonentní systém 
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Děkuji za pozornost 

 

Luděk Hrůza 

Tel.: 564 602 543 

e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz 

 
 


