Vaše žádosti o dotace vyhlašované
v rámci Akčního plánu Programu rozvoje
kraje (AP PRK) budou jednotně přijímány
prostřednictvím oddělení administrace
AP PRK, který je součástí odboru evropských záležitostí. Tímto již v minulém
roce zavedeným opatřením došlo ke zvýšení přehlednosti a transparentnosti celého dotačního systému a současně ke
snížení administrativních nároků na žadatele. Beze změn zůstává také zavedený
a dobře fungující způsob jednotného
vyhlašování a schvalování dotací orgány
kraje ve třech vlnách.

Dobrou zprávou je určitě rozšíření dotačních programů o čtyři tituly. Pro rok
2016 došlo k vypsání dvou zcela nových
dotačních programů, další dva se po roční pauze na seznam vyhlašovaných titulů
znovu vrací. Jedná se o program Podpory
výstavby a modernizace autobusových
zastávek a jejich vybavení (mimo MHD)
a program Podpory vzdělávání lékařů
v nemocnicích se sídlem v Jihočeském
kraji. Novými programy pak jsou Podpora technického vzdělávání a Jižní Čechy olympijské 2016. Hlavním záměrem
posledně jmenovaného programu je
podpora cestovního ruchu ve vazbě na
nabídku sportovního vyžití a aktivní dovolené v jihočeském regionu pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.
Mgr. Jiří Zimola,

hetman
Jihočeského kraje

3 000 000

5 800 000

13 000 000

750 000

Podpora práce s dětmi
a mládeží

Podpora sportu

Podpora ZUŠ
a konzervatoře

7 500 000

Podpora a rozvoj
protidrogové politiky
Jihočeského kraje
v roce 2016

Podpora školství

4 500 000

Podpora služeb
nedefinovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

2 000 000

4 500 000

Program zvýhodněných
regionálních úvěrů pro
obce se zaměřením na
hospodářsky slabé oblasti
Jihočeského kraje

Podpora rozvoje sociálních
služeb

7 500 000

Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje

500 000

1 000 000

Poskytování dotace na
financování úroků z úvěru
pro předfinancování
projektů cizích subjektů
spolufinancovaných
z evropských dotačních titulů

Podpora vzdělávání lékařů
v nemocnicích se sídlem
v Jihočeském kraji

100 000 000

Program obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2016

623 000

28 000 000

Rozvoj venkova a krajiny Opatření Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské
infrastruktury

Podpora plánování sociálních
služeb na území správních
obvodů obcí
s rozšířenou působností
v Jihočeském kraji

750 000

Podpora výstavby
a modernizace autobusových
zastávek a jejich vybavení
(neplatí pro MHD)

700 000

2 500 000

Podpora zřízení
bezpečnostních prvků na
pozemních komunikacích

Podpora sociálního
začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením na
území Jihočeského kraje

15 000 000

Dotace na hospodaření
v lesích

2 500 000

2 000 000

Podpora technického
vzdělávání

Podpora rodinné politiky
(Podpora posilování
rodičovských kompetencí,
mezigeneračního soužití
a prevence sociálního
vyloučení rodičů pečujících
o děti)

4 000 000

Podpora žáků a studentů
Jihočeského kraje

700 000

4 500 000

Program zvýhodněných
regionálních úvěrů pro malé
podnikatele
v Jihočeském kraji

Podpora bezpříspěvkového
dárcovství krve v Jihočeském
kraji

1 000 000

Rozvoj malých podnikatelů
ve vybraných regionech

Vážení žadatelé, děkuji Vám za úsilí a práci, kterou věnujete rozvoji svého okolí,
svých obcí a tím i celého regionu. Věřím,
že dotace vyhlášené Zastupitelstvem Jihočeského kraje pro rok 2016 Vám cestu
k realizaci Vašich projektů usnadní.

Finanční
alokace
2016 (Kč)

14.1.2016

14.1.2016

27.11.2015

27.11.2015

27.11.2015

Opatření č. 1: Záměrem tohoto opatření je umožnit zařazení co největšího počtu dětí, žáků
a studentů se zdravotním postižením do hlavního vzdělávacího proudu, konkrétním řešením je
rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcí a krajem. Opatření
č. 2: Cílem tohoto opatření je přispět k rozšíření stávajících kapacit mateřských škol na území
JIhočeského kraje, podpořit zřizovatele, jejichž záměrem je zřízení a výstavba nových mateřských
škol, též mateřských škol tzv. „firemních" s podmínkou zapsání do rejstříku škol a školských
zařízení. Rozšíření sítě mateřských škol umožní rychlejší návrat rodičů s malými dětmi na trh
práce. Opatření č. 3 Půjde o zkvalitnění prostředí mateřských škol již zařazených do rejstříku škol
a školských zařízení i nově vznikajících běžných i „firemních“ mateřských škola a tím i zkvalitnění
jejich výchovně vzdělávacího procesu zejména v oblasti rozvoje pracovních dovedností
a pohybových schopností dětí.
Poskytnutí dotace na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí
a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo
subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora
informačních systémů mládeže a otevřených klubů, podpora talentované mládeže a soutěží
i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Poskytnutí dotace na rekonstrukci stávajících sportovišť i na zázemí sportovišť s cílem, aby jejich
stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům
pro jednotlivé druhy sportu. Dotace na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných
sportovních aktivit, aktivit handicapovaných sportovců, sportovních aktivit dětí do 15 let, přeborů
Jihočeského kraje a mezinárodních aktivit v oblasti sportu.

Cílem je vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol kvalitními
hudebními nástroji a moderními technologiemi - investičního i neinvestičního
charakteru se zaměřením na zkvalitnění a modernizaci výuky a podporovat organizaci soutěží
a přehlídek ZUŠ.

14.1.2016

14.1.2016

Cílem programu je podpora rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na
odůvodněné potřeby občanů.

Cílem je poskytnutí finanční podpory pro potřebu získání a uznání specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře.

Cílem programu je podpořit procesy plánování sociálních služeb na území správních obvodů všech
obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a pokračovat tak v navázané spolupráci, aby byl
proces plánování udržen na celém území kraje.

27.11.2015

14.1.2016

Cílem je podpora aktivit vedoucích k odstranění překážek, kterým je rodinný systém vystavován
a jež ohrožují jeho stabilitu. Program umožní vytvářet vhodné prostředí a podmínky pro fungování
rodiny a zároveň pomůže zajišťovat její všestrannou podporu za účelem posílení rodičovských
kompetencí a prevence sociálního vyloučení. Cílem programu je podpora organizací a jejich
projektů zaměřených na práci s rodinami, volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče
pečující o děti. Dotace nebude poskytována na jednorázové samostatné aktivity (festival, tábory,
akce konané při příležitosti různých svátků apod.), aktivity mohou být podpořeny pouze jako
součást projektu dlouhodobého charakteru v souladu s dosavadními činnostmi žadatele.
Cílem programu je rozvoj činností a aktivit, které zajistí pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám
znevýhodněným nebo ohroženým sociálním vyloučením a umožní jim zapojení do aktivního
ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

27.11.2015

27.11.2015

27.11.2015

Podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji, které zajistí stabilní základnu dárců a přispějí
ke zvýšení informovanosti o BDK a důstojnosti slavnostního oceňování vícenásobných dárců.

Cílem je udržet síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou
dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených
finančních prostředků.

Program je určen na podporu projektů/činností, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako základní druhy sociálních služeb,
ale které sociální služby poskytované podle tohoto zákona na území Jihočeského kraje rozšiřují,
navazují na ně a kooperují s nimi.

březen 2016

14.1.2016

Cílem programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje
z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje. Podpora bude
poskytnuta formou dotace na zachování, obnovu a rozvoj základních služeb občanské vybavenosti,
využití chátrajících opuštěných objektů, podporu rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé
rodiny a podporu přípravy projektové dokumentace.
Cílem programu je pomocí zvýhodněných regionálních úvěrů zvyšovat kvalitu technické
infrastruktury obcí s výrazným zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.
Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

1.8.2016

Cílem dotačního programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, které
chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít
úvěr u finanční instituce vlastnící bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy.
Dotace bude poskytována na financování úroků z těchto úvěrů či půjček.

25.9.2015

Cílem programu je podpořit rozvoj venkova v Jihočeském kraji. Program je naplňován pomocí
Opatření č. 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova - DT 1: Obnova, údržba
a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, DT 2: Komplexní úprava veřejných
prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek, DT 3: Podpora
služeb na venkově; Opatření č. 2: Dotace na společné integrované projekty - DT 7: Společné
integrované projekty; Opatření č. 3: Dotace úroků z úvěrů - DT 8: Dotace úroků z úvěrů na projekty
k rozvoji infrastruktury.

14.1.2016

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na silnicích a místních
komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů
pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním
postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích
prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech. Programem nebude podpořeno
pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích
semaforů.

27.11.2015

18.12.2015

Cílem programu je efektivní podpora opatření, která jsou lesnicky, společensky a environmentálně
žádoucí, avšak ekonomicky málo lukrativní. Vychází z principů ustanovení lesního zákona,
dlouhodobé strategie státní lesnické politiky a napomáhá trvale udržitelnému hospodaření
v lesích. Podporováno je zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD), zajištění lesních
porostů MZD a výchova lesních porostů do 40ti let.

Opatření: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Cílem opatření je řešení
problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel a řešení
problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2000 obyvatel. Podopatření č. 1:
Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace obcí do 2000 obyvatel. Podopatření č. 2: Podpora
výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod obcí do 2000 obyvatel.

srpen 2016

Uvedený navržený dotační program bude řešit problematiku medializace a podpory technického
vzdělávání směrem k veřejnosti. Opatření č. 1: Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání.
Opatření č. 2: Podpora firem při přípravě učňů na povolání.
Opatření č. 3: Podpora realizace technických zájmových kroužků pro žáky ze základních
a středních škol na základních a středních školách.

27.11.2015

srpen 2016

Opatření č. 1: Cílem opatření je zvýšení motivace žáků ZŠ k zahájení studia v dlouhodobě
málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech. Stipendium bude při splnění
podmínek vypláceno žákovi po celé tři roky studia, výše stipendia je odstupňována dle
jednotlivých ročníků, za prospěch s vyznamenáním náleží žákovi jednorázová odměna na konci
každého školního roku. Opatření č. 2: Cílem je podpořit studium nadaných žáků ze sociálně
znevýhodněných rodin v průběhu denního studia všech maturitních oborů středních škol. Opatření
č. 3: Záměrem tohoto opatření je finanční podpora studentů vysokých škol v kraji např. pro
možnost jednosemestrálního studia na zahraniční vysoké škole v rámci regionu Dunaj – Vltava.

Cílem je podpora výstavby a modernizace pouze stávajících autobusových
zastávek vnitrostátní veřejné linkové dopravy (nevztahuje se na MHD).

březen 2016

14.1.2016

Cílem je podpora malých podnikatelů v problémových regionech (zejm. pořízení technologií,
výrobních zařízení, rozšíření podnikatelských prostor, investice do úsporných opatření,…).
Podpora je určena pro vybrané regiony z důvodu snižování rozdílů mezi vyspělými oblastmi
a hospodářsky slabými oblastmi kraje, se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu.

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci
podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů (do 50 zaměstnanců) v Jihočeském kraji.
Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

Termín
zveřejnění

Popis programu

Nyní je na Vás, jak nabízené možnosti
čerpání finanční podpory Vašich projektů a záměrů dokážete využít. Stejně
jako v minulých letech jsou Vám k tomu
pracovníci Krajského úřadu Jihočeského
kraje připraveni poskytnout všechny potřebné informace i pomoc tak, aby byl
každý schopen o podporu svých projektů
nejen požádat, ale aby je dokázal v rámci
podmínek daného programu také bez
problémů realizovat. Veškeré potřebné
informace jsou Vám zároveň k dispozici
na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz v sekci Dotace,
Fondy EU.

Název dotačního
programu 2016

Bez významnějších změn zůstává struktura dotačních programů a způsob jejich
administrace.
Prostřednictvím dotačních programů na
rok 2016 mohou na své projekty čerpat
podporu především obce a neziskové
organizace, kromě nich ale také fyzické
a právnické osoby z celého regionu. Jsme
proto rádi, že i přes stagnaci příjmů rozpočtu Jihočeského kraje jsme mohli na
dotační programy vyčlenit celkem téměř
290 miliónů korun, což je více, než bylo
v rámci soutěžních dotací rozděleno
v roce 2015.

Prioritní
osa PRK

Infrastruktura (dopravní, vodohospo-
dářská, energetická, komunikační a informační)
-C
 estovní ruch, kultura a vnější vztahy
- Podpora a rozvoj podnikání, konkurenceschopnost, technické vzdělávání
- Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj
venkova
- S ociální oblast a zdravotnictví
-O
 chrana životního prostředí
- Š kolství, vzdělávání, věda a sport
Ve své dotační politice klade vedení kraje
dlouhodobě důraz na podporu a rozvoj
venkovského prostoru. Vedle navýšení
finanční podpory v rámci AP PRK se navíc
podařilo opět navýšit objem alokovaných prostředků v rámci Programu obnovy venkova, administrovaného odborem
regionálního rozvoje, na námi slíbených
100 miliónů korun, což je absolutně nejvíc nejen v historii kraje, ale i ve srovnání
s jinými kraji ČR.

Konkurence schopnost regionální ekonomiky a trhu práce

Obsah dotačních programů je proti loňskému roku mírně rozšířený a ve stručnosti by se dal shrnout do těchto oblastí:

4.1.2016

4.1.2016

4.1.2016

15.2.2016

28.3.2016

15.2.2016

15.2.2016

4.1.2016

15.2.2016

4.1.2016

4.1.2016

4.1.2016

15.2.2016

1.9.2016

26.10.2015

4.1.2016

4.1.2016

15.2.2016

18.1.2016

15.2.2016

Příjem
žádostí od

Celkově je na dotace z Programu rozvoje
kraje pro rok 2016 alokována částka dosahující bezmála 190 miliónů korun, což
je o téměř dva milióny korun více, než
v roce předchozím.

Doprava a mobilita, technická infrastruktura

právě držíte v rukou přehled dotačních
programů, vyhlášených zastupiteli Jihočeského kraje pro rok 2016. Tato jednoduchá skládačka Vám umožní základní
orientaci
v programech
určených
k podpoře oblastí, jež jsou pro rozvoj
našeho regionu zásadní a současně
naplňují strategické cíle Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

8.4.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

31.12.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

30.9.2016 12:00 hodin

31.12.2015

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

31.10.2016

10.10.2016 12:00 hodin

10.10.2016 12:00 hodin

31.12.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

Příjem žádostí do

Vážené paní starostky, páni starostové,
vážení představitelé samospráv,
vážení zástupci neziskových organizací,
vážení podnikatelé,
vážení žadatelé,

Opatření 1 Jiřina Formánková DiS.
tel. 386 720 451
formankova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Šturmová
tel. 386 720 934
sturmova@kraj-jihocesky.cz
Opatření 2 Eva Kordíková
tel. 386 720 186
sturmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Erika Máchová
tel. 386 720 933
machovae@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jitka Černá
tel. 386 720 200
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Voříšek
tel. 386 720 938
vorisek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Miroslav Hrdina
tel. 386 720 931
hrdina@kraj-jihocesky.cz

Jiřina Formánková DiS.
tel. 386 720 451
formankova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Eva Lachoutová
tel. 386 720 936
lachoutova@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marie Hanusová
tel.386 720 830
hanusova@kraj-jihocesky.cz
Ludmila Tomanová
tel. 386 720 819
tomanoval@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
tel. 386 720 646
zumrova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Petra Šírková
tel. 386 720 700
sirkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Monika Hanzelyová
tel. 386 720 814
hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Hana Augustinová
tel. 386 720 638
augustinova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Jan Vodička
tel. 386 720 157
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Novotná
tel. 386 720 641
novotna@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Eva Šišková
tel. 386 720 779
siskova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Michala Kroniková
tel. 386 720 260
kronikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marek Nerud
tel. 386 720 649
nerud@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
tel. 386 720 646
zumrova@kraj-jihocesky.cz
Marie Drusková
tel. 386 720 722
druskova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Věra Štindlová
tel. 386 720 236
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Rozkopal
tel. 386 720 190
rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Rozkopal
tel. 386 720 190
rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Bc. Věra Štindlová
tel. 386 720 236
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
tel. 386 720 409
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz

Ing. Eva Povišerová
tel. 386 720 425
poviserova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Andršová
tel. 386 720 213
andrsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vendula Jelínková Hůlková
tel. 386 720 188
jelinkova@kraj-jihocesky.cz
Pavlína Kučerová
tel. 386 720 167
kucerova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Etela Hortová
tel. 386 720 522
hortova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Andrea Boukalová
tel. 386 720 336
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Marková Chocholová
tel. 386 720 708
chocholova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jitka Černá
tel. 386 720 200
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Havlíková
tel. 386 720 520
havlikovai@kraj-jihocesky.cz

Ing. Andrea Boukalová
tel. 386 720 336
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslav Mrázek
tel. 386 720 544
mrazek@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jiří Roubík
tel. 386 720 558
roubik@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 319
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Reitingerová
tel.: 386 720 832
reitingerova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jiří Voříšek
tel. 386 720 938
vorisek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Reitingerová
tel.: 386 720 832
reitingerova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Věra Štindlová
tel. 386 720 236
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Rozkopal
tel. 386 720 190
rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jitka Černá
tel. 386 720 200
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Rozkopal
tel. 386 720 190
rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Kontaktní osoby

Prioritní
osa PRK

Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu

3 000 000

5 000 000

10 000 000

12 000 000

2 000 000

5 000 000

Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních
rybníčků) v obcích

Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje

Podpora obnovy zásahových
požárních automobilů
jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje,
zařazených do kategorie
JPO II a JPO III
Rozvoj venkova a krajiny Podopatření Tvorba krajiny
a podpora biodiverzity,
Podopatření Podpora chovu
ryb ve vodních tocích,
Podopatření Podpora chovu
včel, Podopatření Podpora
ekologického vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO)
a cílená podpora EVVO
ve školách a Podopatření
Podpora sdružování vlastníků
lesů malých výměr

Ochrana před povodněmi

Objekty kulturního dědictví

2 000 000

2 000 000

Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje

Jižní Čechy olympijské 2016

1 000 000

Podpora muzeí a galerií

2 000 000

8 000 000

Podpora kultury

Podpora cyklistiky
a cyklodopravy v Jčk

2 000 000

Podpora odstraňování bariér
v objektech občanského
vybavení, v dopravní
infrastruktuře a na veřejných
prostranstvích

5 000 000

5 000 000

Podpora tvorby územně
plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje

Podpora cestovního ruchu

500 000

Podpora činnosti útulků pro
zvířata

12 000 000

1 000 000

Úcta k předkům

Kulturní památky

Finanční
alokace
2016 (Kč)

Název dotačního
programu 2016

14.1.2016

Hlavním cílem programu je podpořit činnost zařízení na území Jihočeského kraje poskytující
služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem
handicapovaná zvířata.Nejedná se o program pro volně žijící živočichy.

27.11.2015

Hlavním cílem dotačního programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje
se zaměřením na zlepšení vybavení požární technikou investiční povahy u jednotek SDH obcí
s územní působností, předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva, včetně
provádění speciálních činností. Zlepšení vybavení zahrnuje pořízení nových a zánovních,
modernizace, přestavby a rekonstrukce zásahových požárních automobilů, zařazených do
pohotovosti. Dotace není určena na zlepšení vybavení požární technikou pro jednotky SDH obcí
Jihočeského kraje s místní působností – zasahující na území svého zřizovatele (kategorie JPO V).

27.11.2015

14.1.2016

27.11.2015

27.11.2015

Opatření č. 1: Předprojektová příprava obnovy kulturních památek: dotační program je určen na
podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady
průzkumů jako předprojektovou přípravu. Opatření č. 2: Nemovité kulturní památky: dotační
program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském
kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného
využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.
Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu pro udržení
jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje
jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
Opatření č.1 Dovybavení infocenter IT technologiemi - cílem tohoto opatření je zkvalitnění služeb
informačních center pomocí IT technologií. Toto opatření je určeno pouze subjektům se statusem
IC, TIC, IKS. Opatření č. 2 - toto opatření je zaměřeno na podporu tvorby a propagaci nových
produktů CR. Opatření č. 3 - hlavním záměrem opatření je komplexní podpora destinačních
managementů v prostředí internetu, on-line
a sociálních médií. Využití Facebooku, Youtube, Instagramu, PPC kampaní, SEO, apod.
Cílem program je podpora přípravy strategických podkladů pro následné kvalitní rozhodování
měst a obcí v oblasti cyklodopravy (podpora zpracování generelů), podpora pořízení stavební
dokumentace a podpora pořízení vybavení doprovodné infrastruktury u cyklostezek.

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu ve vazbě na
aktivní dovolenou a pro udržení pozice CR a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění
obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro
domácí i zahraniční návštěvníky.

27.11.2015

14.1.2016

Hlavním cílem dotačního programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se
zaměřením na zlepšení vybavení požární technikou u jednotek SDH obcí kategorie JPO V, věcnými
prostředky požární ochrany investiční povahy u jednotek SDH obcí a na novou výstavbu, technické
zhodnocení rekonstrukce, modernizace a opravy požárních zbrojnic, požární techniky a věcných
prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva.
Program není určen na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce,
například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v obci.

Opatření č. 1: Movité kulturní dědictví: program je určen na podporu zachování a restaurování
předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty
předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Opatření č. 2: Obnova drobné sakrální architektury
- program je určen na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití
tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního
vzhledu. Opatření č. 3: Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích program je zaměřen na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek nebo
staveb, které nejsou památkou, ale nachází se v plošně památkově chráněném území, za použití
tradičního materiálového a technologického řešení.

14.1.2016

Cílem programu je podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšování stavu jihočeských obcí.
Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních
rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel. Obce nad 2 tis. obyvatel pro své místní části nemohou žádat.
Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce
vodohospodářské s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí.

14.1.2016

1. vlna
27.11.2015
2. vlna
29.4.2016

Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných
aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl
na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací
reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni.

Opatření č. 1: Pořízení parametrů zvláštní povodně pod vodními díly III. kategorie, která se
nacházejí na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Kofinancování akcí podporovaných
z programů MZe a MŽP (OPŽP).

14.1.2016

Opatření č. 1: Podpora úprav v expozicích muzeí a galerií. Opatření č. 2 : Podpora propagace muzeí
a galerií. Dotační program je určen pro muzea a galerie na území Jihočeského kraje kromě muzeí
a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem.

27.11.2015

27.11.2015

Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká
a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy) včetně přehlídek a soutěží.
Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic
a propagace Jihočeského regionu a dále kulturní projekty osob se zdravotním postižením.

Opatření č. 1: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - cílem opatření je podpora aktivit v oblasti
ochrany přírody a krajiny. Opatření č. 2.A: Podpora chovu ryb ve vodních tocích-podpora
vysazování některých původních druhů ryb vedoucí k zlepšení biodiverzity vodních toků. Opatření
č. 2.B Podpora začínajících včelařů- poskytnutí finanční podpory na nákup úlů s podmínkou, že
začínající včelař pořídí nová včelstva. Opatření č. 2.C: Podpora organizace regionálních výstav
hospodářských zvířat. Opatření č. 3: Podpora ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
a cílená podpora EVVO ve školách - neinvestiční podpora EVVO a činnosti subjektů zabývajících
se EVVO v Jihočeském kraji, a rozšíření a doplnění výuky formou EVP pro školy v Jihočeském kraji.
Opatření č. 4: Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr.

14.1.2016

Cílem dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení,
v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré
praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

14.1.2016

27.11.2015

Cílem programu je umožnit realizaci malých investičních a neinvestičních akcí souvisejících
s provozem a správou pohřebišť, tj. opravy a rekonstrukce hřbitovních zdí a márnic, zřízení,
renovace a rozšíření rozptylové loučky, zřízení vsypového společného hrobu, budování kolumbária,
jeho rozšíření a opravy stávajících skříněk. Dále pak provedení rekonstrukce, opravy pomníků
a pamětních desek, souvisejících se světovými válkami a vybudování nových
válečných pietních míst.

Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji
tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům
současně platných právních předpisů.

Termín
zveřejnění

Popis programu

4.1.2016

4.1.2016

15.2.2016

4.1.2016

4.1.2016

15.2.2016

4.1.2016

4.1.2016

15.2.2016

15.2.2016

1. vlna
4.1.2016
2. vlna
30.5.2016

15.2.2016

4.1.2016

15.2.2016

15.2.2016

15.2.2016

4.1.2016

Příjem
žádostí od

Příjem žádostí do

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

1. vlna 15.1. 2016
12:00 hodin
2. vlna 10.6.2016
12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

26.2.2016 12:00 hodin

15.1.2016 12:00 hodin

Jihočeský kraj si vyhrazuje právo na změny uvedených údajů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo programy kdykoliv zrušit. Pro aktuální informace sledujte stránky Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu

Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
tel. 386 720 111
www.kraj-jihocesky.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

DOTAČNÍ PROGRAMY
PRO ROK 2016

Ing. Michala Kroniková
tel. 386 720 260
kronikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Markéta Chromá
tel. 386 720 374
chroma@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jiří Voříšek
tel. 386 720 938
vorisek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Klása
tel. 386 720 134
klasa@kraj-jihocesky.cz

Ing. Michala Kroniková
tel. 386 720 260
kronikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Markéta Chromá
tel. 386 720 374
chroma@kraj-jihocesky.cz

Opatření 1 Eva Kordíková
tel. 386 720 186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Opatření 2 Bc. Lenka Věrná
tel. 386 720 271
verna2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Vítovcová
tel. 386 720 890
vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Opatření 1-2 Eva Kordíková
tel. 386 720 186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Opatření 3 Bc. Lenka Věrná
tel. 386 720 271
verna2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Vítovcová
tel. 386 720 890
vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Zahradníková
tel. 386 720 728
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Wögebauerová
tel. 386 720 559
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
tel. 386 720 726
kuthanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Libuše Jozková
tel. 386 720 803
jozkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Marková Chocholová
tel: 386 720 708
chocholova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Gabriela Přibylová
tel. 386 720 578
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Holub
tel. 386 720 279
holubj@kraj-jihocesky.cz
Bc. Tomáš Rjabec
tel. 386 720 240
rjabec@kraj-jihocesky.cz

Bc. Gabriela Přibylová
tel. 386 720 578
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Holub
tel. 386 720 279
holubj@kraj-jihocesky.cz
Bc. Tomáš Rjabec
tel. 386 720 240
rjabec@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Ing.Etela Hortová
tel. 386 720 522
hortova@kraj-jihocesky.cz

Jiřina Formánková DiS.
tel. 386 720 451
formankova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Eva Lachoutová (oblast
sportu) tel. 386 720 936
lachoutova@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků (oblast kultury)
tel. 386 720 882
janku@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Monika Zárybnická
tel.:386 720 884
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Bc. Lenka Věrná
tel. 386 720 271
verna2@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků
tel. 386 720 882
janku@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Monika Zárybnická
tel.:386 720 884
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Bc. Jitka Šálená
tel. 386 720 270
salena@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
tel. 386 720 186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jan Vodička
tel. 386 720 157
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků
tel. 386 720 882
janku@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Monika Zárybnická
tel.:386 720 884
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Bc. Věra Štindlová
tel. 386 720 236
Stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jana Kovářová
tel. 386 720 212
kovarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Rozkopal
tel. 386 720 190
rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Bc. Věra Štindlová
tel. 386 720 236
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Stejskalová Čejková
tel. 386 720 379
stejskalova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Gabriela Přibylová
tel. 386 720 578
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Ing. Etela Hortová
tel. 386 720 522
hortova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Gabriela Přibylová
tel. 386 720 578
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jana Kovářová
tel. 386 720 212
kovarova@kraj-jihocesky.cz

Kontaktní osoby

