Plánované dotační programy Jihomoravského kraje 2020
v gesci ORR
Projekt Klimatická zeleň / Klimagrün ATCZ142
Odborná exkurze do oblasti Strážnicka a Horňácka 17.10. – 18.10.2019

Strážnice, 17. října 2019

Aktivity JMK v rámci projektu Klimatická zeleň
• Za spolupráce s Místními akčními
skupinami JMK realizováno celkem
54 seminářů v celém území JMK
• Cílová skupina: zástupci místních
samospráv, regionální iniciativy, spolky,
MŠ, ZŠ, zemědělci a drobní
podnikatelé, široká veřejnost
• Semináře navštívilo přes 700
účastníků.
• Konference v Lednici 23. května 2019
• Příručka pro starosty

Krajské dotace JMK v roce 2020

• Uveřejnění dotačních programů bude od
14.01.2020 – 13.02.2020
• Příjem žádosti u většiny dotačních programů
bude probíhat 14.02.2020 - 28.02.2020
• Připravuje se brožura pro lepší orientaci
„Dotační programy Jihomoravského kraje v
roce 2020“, bude uložena na: www.jmk.cz /
regionální rozvoj

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Oblast životního prostředí
Dotační program Podpora boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň
• Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a

podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině

• DT1 - Boj proti suchu a zadržení vody v krajině je zaměřený na podporu zlepšení
technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží, výsadbu zeleně
(stromy keře), zpracování projektové dokumentace

• DT2 - Následná péče o zeleň je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň

(stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné
řezy mladých výsadeb, následnou péči o výsadby po založením, nově zavlažovací vaky.

• Příjemce:

Příjem žádostí
14.02.2020 – 02.10.2020
1.kolo ukončení 28.02.2020
DT1 a DT2
2.kolo ukončení 02.10.2020 DT1
Výše dotace
DT1
Min. 25 000 Kč

DT1 - obec, DSO, škola, církev, drobný zemědělský podnikatel

Max. 400 000 Kč

DT2 - obec, DSO, škola

Min. 25 000 Kč

• Alokovaná částka: DT1 - 6 000 000 Kč, DT2 - 2 000 000 Kč

DT2
Max. 50 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Lachout Jan
lachout.jan@jmk.cz

Oblast venkova a zemědělství
Dotační program Podpora rozvoje venkova
Cílem dotačního programu je zachování základních funkcí v oblasti veřejné
správy na venkově
• DT1 - Výstavba a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
• DT2 - Podpora provozu místních akčních skupin
• DT3 - Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu

• DT4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
• DT5 - Obecní knihovny

Příjem žádostí
14.02.2020 – 28.02.2020
Výše dotace
Min.
25 000 Kč
Max.
DT1 250 000 Kč
DT2 100 000 Kč
DT3 100 000 Kč
DT4 250 000 Kč
DT5 50 000 Kč
Kontaktní osoba
RNDr. Macurová Iveta
macurova.iveta@jmk.cz

Oblast venkova a zemědělství
Dotační program Podpora rozvoje venkova
Cílem dotačního programu je zachování základních funkcí v oblasti veřejné
správy na venkově
• DT6 - Společné integrované projekty, centrum společných služeb
• DT7 - Komplexní úprava veřejných prostranství
• DT8 - Veřejné budovy podpořené z MMR

• DT9 - Komunikace podpořené z MMR
• Příjemce: DT1,DT3,DT4,DT5,DT7,DT8,DT9 – obec do 3 tis obyvatel
DT2 – místní akční skupiny, DT6 – svazky obcí
Alokovaná částka: 55 000 000 Kč

Příjem žádostí
14.02.2020 – 28.02.2020
Výše dotace
Min.
25 000 Kč
Max.
DT6 250 000 Kč
DT7 150 000 Kč
DT8 300 000 Kč
DT9 300 000 Kč
Kontaktní osoba
RNDr. Macurová Iveta
macurova.iveta@jmk.cz

Připravované semináře
• 30.10.2019 od 09:00 seminář „Plánované dotační
programy JMK 2020“(zasedací místnost 045A, Krajský
úřad Jihomoravského kraje)

• 20.11.2019 od 09:00 regionální sympozium „Dotační
možnosti pro obce našeho kraje“ (Pavilon E - sál E4 (II.
podlaží) areálu Brněnských veletrhů a.s.)

Děkuji Vám za pozornost!
Odbor regionálního rozvoje
+420 541 651 341

orr@jmk.cz

