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Grantové programy Fondu Vysočiny

1. Podporujeme prorodinnou politiku obcí

Popis:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpořit pro-rodinné aktivity obcí a měst na 
území Kraje Vysočina. Rodinná politika Kraje Vysočina je upravena Koncepcí rodinné politiky 
Kraje Vysočina, kterou v tomto roce schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina.
V rámci programu budou žadatelům poskytovány dotace na krytí nákladů neinvestičního 
charakteru na podporu rodiny na komunální úrovni, zejména na podporu mezigeneračního 
soužití, slaďování rodinného a pracovního života a informační a koncepční činnosti. Prioritou 
bude podpora inovativních projektů, které budou mít prokazatelný přínos. 

Financování bude zaměřeno na projekty:

 podpory zaměstnavatelů a pečujících rodičů za účelem slaďování rodinné a pracovního 
života (kampaně, osvětové aktivity, školení, kurzy, inovativní neinstitucionální formy péče 
o děti apod., nejde však o samostatné projekty na volnočasové aktivity, ale o aktivity 
prokazatelně zahrnuté do širšího systému rodinné politiky, podpora může být pouze 
nefinanční v rámci projektu obcí, které mohou pro zaměstnavatele nebo pečující rodiče 
zajistit poradenství, školení apod.),

 podpory rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití 
(semináře, volnočasové aktivity pro celé rodiny, kampaně, přednášky apod.),

 podpory služeb prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny (činnosti 
podporující rodiny v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, odebráním dětí, rekreační a 
výchovné pobyty pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, komunitní 
programy pro osamělé rodiče, asistovaný styk při komunikaci rodičů s dětmi),

 podpory informační a koncepční činnosti (tvorba koncepčních a propagačních materiálů, 
organizace kulatých stolů apod.).

Zaměření podaného projektu se může prolínat výše uvedenými body.

Přijatelné a nepřijatelné výdaje:

 Mezi neuznatelné výdaje (náklady) patří: 

- nákup a opravy nemovitostí,

- ostatní investiční výdaje,

- úhradu cestovních náhrad,

- úhradu půjček,

- poplatky,

- úhradu leasingu,

- odpisy majetku.

 Mezi uznatelné výdaje (náklady) patří:

- Nákup služeb potřebných pro realizaci projektu (např. zpracování dokumentů, 
zpracování analýz, odborné poradenství, tisk dokumentů …)

- Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

- Pronájem prostor pro realizaci projektu

- Nákup kancelářských potřeb, knih, materiálu použitého při aktivitách projektu

výše příspěvku v Kč

min max

podíl příjemce 
podpory v %

uzávěrka

40 000,- 150 000,- 40 % 30.10.2012
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Výzva: http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/download.php?cesta=materialy/457/457-
1348142561.doc&nazev=457-1348142561.doc

Software602 Form Filler: http://www.602.cz/602xml_filler/download (program nutný pro 
vyplnění žádosti)

Formulář žádosti: http://extranet.kr-
vysocina.cz/eDotace/download.php?cesta=materialy/457/457-1348142612.zfo&nazev=457-
1348142612.zfo

Aktivní programy FV: http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt

Pravidla Rady kraje Vysočina

Pro poskyt. darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí

Popis:

Účelem poskytnutí daru podle Pravidel Rady č. 07/11 je podpora a motivace obcí k zajištění 
údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. 
tříd ve stanovené šíři, do 1 metru, na pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s 
vozovkou silnice II. nebo III. třídy, a to nejvýše 2x za vegetační období v souladu s platnými 
právními předpisy.

Předmět poskytnutí daru:

 Dar žadatelům lze poskytnout na úhradu nákladů na údržbu veřejné zeleně na veřejných 
prostranstvích ve stanoveném rozsahu tj. sečení pruhu travnatého pozemku 
bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic II. a III. tříd, v šíři do 1 metru, v průjezdních 
úsecích obcí, tj. v úsecích vymezených značkami IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec obce“ a 
to nejvýše 2x za vegetační období.

výše příspěvku v Kč

min max
2x za vegetační období uzávěrka

x 0,7 Kč/ 1m
2

1. 4. - 30. 9. 30.10.2012

web. odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/ostatni-dokumenty-odboru-dopravy-a-silnicniho-
hospodarstvi/ds-300573/archiv=0&p1=6619

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Pro poskytování dotací Sdružení hasičů – příspěvek na soutěže, propagaci požární 
ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2012

Popis:

Dotaci dle těchto Zásad lze poskytnout pouze za účelem:

– prověření akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“), 
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou 
okrskových, okresních soutěží, krajské soutěže a jiných soutěží v požárním sportu (dále 
jen „příspěvek na soutěže“);

– soutěží, vybavení a další činnosti mládeže;

– zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 
včetně činnosti odborných rad, propagace požární ochrany.

web. odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/2012/ds-301954/p1=49873
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Pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární 
ochrany obcí v roce 2012

Popis:

Příspěvek na akceschopnost je poskytován obcím, na jednotky SDH obcí s územní působností a 
dále na jednotky SDH obcí s místní působností vybavené cisternovými automobilovými 
stříkačkami (CAS)

Přijatelné a nepřijatelné výdaje:

 Výše příspěvku dle jednotlivých kategorií jednotek PO obcí je v následující tabulce:

web. odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/2012/ds-301954/p1=49873

Pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Popis:

V rámci zásad se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky”) na: 

 A obnovu lesů poškozených imisemi, 

 B obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, 

 C sdružování vlastníků lesů malých výměr, 

 D ekologické a k přírodě šetrné technologie, 

 E vyhotovení lesních hospodářských plánů (dále jen „plán”) v digitální formě.

web. odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/poskytovani-financnich-prispevku-na-hospodareni-v-
lesich-z-rozpoctu-kraje-vysocina-na-obdobi-2007-2013/d-1594439/p1=5399
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Zelená úsporám pro rok 2013

Zelená úsporám 2013 

Popis:

Program na podporu snižování energetické náročnosti budov se spustí v polovině roku 2013 
(Vláda na konci července schválila zákon, který upravuje obchodování s emisními povolenkami. 
Výnos z jejich prodeje bude příjmem státního rozpočtu, polovina financí pak bude určená na 
oblast životního prostředí.).

Dotace primárně půjdou na rekonstrukci veřejných budov, jako jsou školky, školy, nebo 
sociální a kulturní zařízení. Druhou skupinou podporovaných projektů bude rekonstrukce 
soukromých domů zaměřená opět na snižování energetické náročnosti.

web. odkaz: http://verejne-budovy.zelenausporam.cz/cz/

OP Životní prostředí

Osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

 opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště
chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a 
živočišných druhů.

6.2 Podpora biodiverzity

 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím
záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně 
biodiverzity in situ,

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými
zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, 
zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na 
rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního 
prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,

 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště
chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek),

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků pro volně 
žijící živočichy.

6.3 Obnova krajinných struktur

 Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních 
stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.).
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 Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště
chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a 
nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních 
oblastech pásem ohrožení emisemi.

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

 Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, 
revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů (do 50 000 m3) → výstavba, 
odbahnění a revitalizace rybníků.

 Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.

 Opatření obsažená v plánech oblastí povodí.

 Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv.

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

 Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, 
stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.

 Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných 
územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 
činnosti

 Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy,
zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel, a také monitoring zaměřený na kontrolu
účinnosti nápravných opatření.

 Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod.

 Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a 
realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí.

způsobilé výdaje v Kč

min max

podíl příjemce 
podpory v %

uzávěrka

bez omezení bez omezení 10 23.11.2012

leták osa 6: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/22/6651-OPZP_letak_PO_6.pdf

web. odkaz: http://www.opzp.cz/clanek/254/1933/vyhlaseni-xlii-vyzvy-opzp-na-individualni-
projekty-v-prioritni-ose-6/

Přehled podpořených projektů
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Regionální operační program Jihovýchod

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

Zaměření na:

 podpora školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území obcí ve vazbě 
na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit

Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.3

 Výstavba a technické zhodnocení škol (MŠ, ZŠ), školských zařízení a infrastruktury pro 
další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a 
modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce. U školských 
zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou projekci, 
neboli předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění 
dostatečného množství žáků daného školského zařízení. Technické zhodnocení musí být 
využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, projekt musí mít zajištěnu 
dlouhodobou udržitelnost;

 revitalizace významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit, 
včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové 
komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, 
vodovod,telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.). Atraktivnost obcí a 
kvalita života bude zvyšována prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných 
prostranství a urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v 
příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských.

Příjemci podpory

 obce nad 500 obyvatel
 svazky obcí

způsobilé výdaje v Kč

min max

podíl příjemce 
podpory v %

uzávěrka

2 mil Kč 25 mil Kč 15 28.2.2013

web. odkaz: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/dotacni-moznosti-2012-2013




