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Přehled fondů Středočeského kraje
pro rok 2017
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1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof
2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
3. Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
4. Středočeský Fond kultury a obnovy památek
5. Středočeský Humanitární fond
6. Středočeský Infrastrukturní fond
7. Středočeský Fond obnovy venkova
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Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na rok 2017 je
30 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace nebo daru podle Pravidel tohoto fondu se podávají od 20. 3. 2017
do 18. 12. 2020.
Minimální spoluúčast žadatele musí činit 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
Oprávněnými žadateli jsou právnické a fyzické osoby realizující svou činnost či jednotlivé aktivity
na území Středočeského kraje.
Prostředky se poskytují na individuální účely
Dle Tematického zadání „Podpora hejtmana“
 na financování činností a aktivit
•
v oblasti výchovy a vzdělávání
•
v oblasti kultury
•
v oblasti sportu a tělovýchovy
•
v oblasti sociální
•
V oblasti humanitární
•
v oblasti životního prostředí
 na financování dalších činností a aktivit, nad nimiž
převzal záštitu některý z orgánů Středočeského
kraje
 na rekonstrukci majetku v souvislosti se sociální,
kulturní, sportovní a vzdělávací činností
 na pořízení vybavení pro sociální, kulturní,
sportovní a vzdělávací aktivity

Požadované výše dotace musí činit minimálně 5 000 Kč
a maximálně 200 000 Kč.

Dle Tematického zadání "Zmírnění následků živelních
katastrof"





na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku,
na pořízení nového movitého majetku,
na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku,
na pořízení nového nemovitého majetku.

Požadované výše dotace musí činit minimálně 50 000
Kč a maximálně 1 000 000 Kč.
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Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK
na účel dle Programu tohoto fondu na rok 2017 je 38 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4.
do 24. 4. 2017.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.

Dle Tematických zadání

Oprávnění žadatelé

Minimální
požadovaná
dotace

Maximální
požadovaná
dotace

Vybavení jednotek SDH obcí izolovanými
dýchacími přístroji přetlakovými

Obec - zřizovatel jednotky SDH
(JPO II, JPO III/2 a JPO III/1,
JPO – V vybavená CAS)

10 000 Kč

200 000 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

100 000 Kč

300 000 Kč

10 000 Kč

2/3 výše poskytnuté
dotace žadateli MV
GŘ HZS ČR,
maximálně
3 000 000 Kč

Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci
programu Dotace pro JSDH na rok 2017
Krajská podpora nákupu nového dopravního
automobilu v rámci programu Dotace pro JSDH
na rok 2017
Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic
v rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017

Obec - zřizovatel vybrané
jednotky SDH, která je
příjemcem dotace na určený
účel (pořízení nové CAS,
nákupu nového dopravního
automobilu nebo výstavbu či
rekonstrukci požární
zbrojnice) v rámci programu
MV GŘ HZS ČR
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Středočeský Fond sportu, volného času a primární
prevence
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na účel dle Programu
tohoto fondu na rok 2017 je 25 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4. do 24. 4. 2017.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % a 0 % (handicapovaný žadatel) z celkových
uznatelných nákladů akce/projektu.

Dle Tematických zadání

Oprávnění žadatelé

Podpora sportovních,
volnočasových
a vzdělávacích aktivit

 školy a školská zařízení
 nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží,
handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými – spolky,
pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti, ústavy, školské právnické osoby
 obce
 fyzické osoby (dospělí s handicapem a zákonný zástupce
handicapovaného) – pouze oblast „neinvestiční podpora“

 investiční podpora
 neinvestiční podpora
Podpora vrcholového sportu
 neinvestiční podpora
Podpora primární prevence

 neinvestiční podpora

Minimální
požadovaná
dotace

Maximální
požadovaná
dotace

40 000 Kč

500 000 Kč

10 000 Kč

200 000 Kč

 právnické osoby působící na území Středočeského kraje,
jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na vrcholové
úrovni (sportovní subjekty)

10 000 Kč

200 000 Kč

 školy a školská zařízení
 nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží,
handicapovanými dětmi, mládeží a organizace s certifikací
odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární
prevence – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy,
obecně prospěšné společnosti, ústavy, školské právnické
osoby

10 000 Kč

200 000 Kč
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Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na účel dle
Programu tohoto fondu na rok 2017 je 20 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4. do 24. 4. 2017.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematických zadání Podpora kultury
a Obecní knihovny na 20 % a v případě Tematického zadání Obnova památek na 40 %
z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Dle Tematických zadání

Oprávnění žadatelé

Minimální
požadovaná
dotace

Maximální
požadovaná
dotace

 Obecní knihovny

 obec ve Středočeském kraji nebo
 knihovna zřízená obcí ve Středočeském kraji,
knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven
MK ČR

10 000 Kč

50 000 Kč

 Obnova památek

 vlastník kulturní památky nebo drobné
neprohlášené památky, která se nachází na území
Středočeského kraje

10 000 Kč

500 000 Kč

 Podpora kultury

 fyzická osoba
 fyzická osoba podnikající
 právnická osoba

10 000 Kč

100 000 Kč

 trvalé bydliště nebo místo podnikání má žadatel na
území SK a projekt se uskutečňuje na území SK,
případně i mimo území SK, ale s prokazatelnou vazbou
na SK
 trvalé bydliště nebo místo podnikání má žadatel mimo
území Středočeského kraje, ale projekt se uskutečňuje
na území Středočeského kraje
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Středočeský Humanitární fond
Tematické zadání „Sociální oblast“
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na účel dle Programu
tohoto fondu na rok 2017 je 35 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4. do 24. 4. 2017.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Dle oblastí podpory tohoto
Tematického zdání

Oprávnění žadatelé

 Podpora sociálních služeb na
místní a regionální úrovni
poskytovaných zejména osobám se
zdravotním postižením a seniorům
- určená na základní činnosti
sociální služby (investiční nebo
neinvestiční)

 poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k
poskytování sociálních služeb a je zařazen do Sítě
sociálních služeb v SK, případně do Sítě sociálních služeb
MPSV pro rok 2017, přičemž má prokazatelnou působnost v

 Podpora aktivit a dalších činností
sociálního zaměření - zejména v

 "pověřená osoba", tj. fyzická či právnická osoba, které
bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné
společnosti, spolky, ústavy), jejichž aktivity v uvedených
oblastech podpory nenaplňují definici sociální služby dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

oblasti podpory rodiny, prevence
kriminality a integrace romské menšiny
na místní a regionální úrovni

 Podpora aktivit obcí ve
Středočeském kraji v oblastech
sociálního zaměření - prevence
kriminality, procesy plánování rozvoje
sociálních služeb - komunitní
plánování, podpora Senior Pointů kontaktních míst pro seniory

SK a má uzavřenu Smlouvu o pověření poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

 obec se sídlem ve Středočeském kraji
v oblasti komunitního plánování též
 Svazky obcí a Mikroregiony

Minimální
požadovaná
dotace

Maximální
požadovaná
dotace

investiční
40 000 Kč

investiční
600 000 Kč

neinvestiční
40 000 Kč

neinvestiční
400 000 Kč

40 000 Kč

200 000 Kč

40 000 Kč

100 000 Kč
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Středočeský Humanitární fond
Tematické zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020“
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na účel dle
Programu tohoto fondu na rok 2017 je 2 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4. do 24. 4. 2017.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Dle oblastí podpory tohoto Tematického zdání

Oprávnění žadatelé

Minimální
požadovaná
dotace

Maximální
požadovaná
dotace

Podpora a rozvoj neziskových organizací
zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti
zdravotnictví

 právnická osoba
 fyzická osoba
 obec

10 000 Kč

100 000 Kč

Podpora osob se zdravotním postižením a se
specifickými potřebami

 právnická osoba
 fyzická osoba
 obec

10 000 Kč

100 000 Kč

Podpora paliativní péče poskytované lůžkovou
formou nebo ve vlastním sociálním prostředí
pacienta

 právnická osoba
 fyzická osoba
 obec

10 000 Kč

100 000 Kč

Podpora zooterapie

 právnická osoba
 fyzická osoba
 obec

10 000 Kč

100 000 Kč

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků

 právnická osoba
 fyzická osoba
 obec

10 000 Kč

100 000 Kč
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Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na účel dle
Programu tohoto fondu na rok 2017 je 160 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4. do 2. 5. 2017.
Žadatel může podat jednu žádost z každého Tematického zadání tohoto fondu.

Dle Tematických zadání

Oprávnění
žadatelé

Maximální
požadovaná
dotace

Podpora rozvoje a obnovy základních škol (předpokládaný objem PP 110 mil. Kč)
 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu 298213
(29821300) „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol
v okolí velkých měst“.
 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
z programu 133330 „Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.

 obec na
území SK
 dobrovolný
svazek obcí

10 000 000 Kč

Životní prostředí (předpokládaný objem PP 50 mil. Kč)
 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 250 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
 Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní
ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní




5 000 000 Kč

Minimální výše požadované dotace není stanovena
Maximální výše požadované dotace se stanoví tak, aby byly splněny současně následující podmínky:
 minimální spoluúčast příjemce na financování akce/projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů
akce/projektu,
 maximální výše požadované dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování akce/projektu sníženou
o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2016.
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Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SK na účel dle
Programu tohoto fondu na rok 2017 je 100 mil. Kč.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtů SK po celou dobu
platnosti tohoto Programu, tj. pro období 2017-2020 činí 542 mil. Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace podle Programu z tohoto fondu se podávají od 18. 4. do 30. 6. 2020.
Žadatel může podat maximálně dvě žádosti z tohoto fondu ve lhůtě stanovené Programem.
Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Dle Tematických zadání

Oprávnění žadatelé

Minimální
požadovaná
dotace

Maximální požadovaná
dotace

Obnova venkova - výstavba, rekonstrukce,
modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků,
staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve
veřejném zájmu)

 obec na území SK
do 2000 obyvatel
 dobrovolný
svazek obcí

100 000 Kč

 obec na území SK
do 2000 obyvatel
 dobrovolný
svazek obcí

100 000 Kč

 obce do 99 obyvatel
100 000 Kč
 obce od 100 do 2000
obyvatel
1 000 Kč na obyvatele
 dobrovolný svazek obcí
může žádat o částku do
maximální souhrnné
výše 1 000 Kč na
obyvatele obcí, které
mají maximální počet
2 000 obyvatel (pokud
tyto obce nežádaly
o dotaci samostatně)






dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
občanské vybavení
veřejná prostranství

Projektová dokumentace
 zpracování projektové dokumentace
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Děkuji Vám za pozornost

