Prioritní
osa PRK

Venkovský prostor
Cestovní ruch, kulturní a přírodní atraktivity

500 000 Kč

94 000 000 Kč

7 500 000 Kč

Podpora činnosti útulků
pro zvířata

Program obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce
2014

Podpora tvorby územně
plánovací dokumentace
obcí Jihočeského kraje

1 600 000 Kč

23 000 000 Kč

16 000 000 Kč

Produkty a služby
v cestovním ruchu

Rozvoj venkova a krajiny
– Opatření Podpora
výstavby a obnovy
vodohospodářské
infrastruktury

Rozvoj venkova a krajiny
– Opatření Tvorba krajiny
a podpora biodiverzity,
Opatření Podpora aktivit
v oblasti rybářství,
včelařství, ekologické
výchovy, zemědělstsví
a myslivosti
a Opatření
Podpora sdružování
vlastníků lesa malých výměr

4 000 000 Kč

12 000 000 Kč

Kulturní památky

Ochrana před povodněmi

5 500 000 Kč

Objekty kulturního dědictví

20 000 000 Kč

500 000 Kč

Podpora přehlídek a soutěží

Finanční příspěvky
na hospodaření v lesích

1 000 000 Kč

Podpora muzeí a galerií

1 000 000 Kč

8 000 000 Kč

Podpora kultury

Rozvoj venkova a krajiny
– Opatření Podpora přímého
prodeje jihočeských
zemědělských
a potravinářských produktů

6 000 000 Kč

Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje

1 500 000 Kč

2 000 000 Kč

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

Podpora tvorby ÚAP obcí
s rozšířenou působností

Finanční
alokace

Název grantového
programu

Cílem programu je přispět na zpracování studií odtokových poměrů v obcích, jejichž výsledkem bude identifikace aktuálních problémů ochrany před povodněmi a návrh opatření ke snížení rizika povodně, včetně orientačního
posouzení efektivity navržených opatření ve vztahu k ochraňovanému majetku.

Zavedená, osvědčená a efektivní podpora, vycházející z principů ustanovení lesního zákona a dlouhodobé strategie
státní lesnické politiky, napomáhající trvale udržitelnému hospodaření v lesích. Podporována jsou opatření lesnicky,
společensky a environmentálně žádoucí, která jsou však ekonomicky málo lukrativní.

Opatření: Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů. Cílem opatření je podpora
mobilních farmářských prodejen, podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat a podpora
prodeje ze dvora.

Opatření: Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr

Opatření: Podpora aktivit v oblasti rybářství, včelařství, ekologické výchovy, zemědělství a myslivosti:
podopatření-č.I.A – Podpora chovu ryb ve vodních tocích-podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucí
k zlepšení biodiverzity vodních toků; podopatření-č.I.B – Podpora začínajících včelařů – poskytnutí finanční podpory
na nákup úlů s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva; podopatření- č.II. – Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty včetně oblasti zemědělství a myslivosti – rozvoj regionálního systému EVVO včetně osvěty
a vzdělávání v oblasti zemědělství a myslivosti, podpora stávajících organizací zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO na území Jihočeského kraje a efektivní šíření informací směrem k cílovým skupinám
(zahrnuje i publikační činnost) a podpora tematických partnerských projektů.

Opatření: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - cílem opatření je podpora aktivit v oblasti ochrany přírody a krajiny,
tzn. Podpora biodiverzity a tvorby harmonické kulturní krajiny, a to formou podpory projektové a inženýrské přípravy
pro akce financované z účelových dotačních prostředků v oboru, předprojektové a koncepční přípravy opatření,
dále vlastní realizací opatření ve vybraných územích a kofinancováním v rámci Operačního programu životní prostředí.

Opatření: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Cílem opatření je řešení problémů
s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích do 2 000 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 2 000 obyvatel.
Podopatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod obcí do 2000 obyvatel.

Grantový program je zaměřen na podporu stávající nabídky a kvality produktů a služeb v jihočeském cestovním ruchu
a její rozšíření o další charakteristické produkty, včetně jejich propagace, zlepšení kvality a dostupnosti informací
o nabídce cestovního ruchu v regionu. Prostřednictvím této nabídky chceme posílit v souvislosti s celorepublikovou
strategií cestovního ruchu a v souladu se Strategií na podporu cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2014 – 2020
vnímání Jihočeského kraje jako bezpečného ojedinělého místa se zajímavou programovou nabídkou, místa vhodného
k relaxaci a odpočinku. Tento grantový program je orientován především na produkty a služby, které přispívají k rozšíření
a zkvalitnění turistické nabídky v mimosezónním období a k rozšíření stávající produktové nabídky Jihočeského kraje.

Opatření I. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek:
grantový program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení
řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na jedné kulturní památce může být podán pouze jeden
projekt.
Opatření II. Nemovité kulturní památky:
grantový 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.

Opatření I. Movité kulturní dědictví: opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití.
Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury: opatření je určeno 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 III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích: opatření je určeno na obnovu
a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově
chráněném území) za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení.

Neinvestiční prostředky poskytované na projekty v oblasti postupových přehlídek soutěží skupiny „A“, „B“,“C“,
které vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech. Do této kategorie jsou
zařazeny i obdobné aktivity dospělých.

Dotace mohou být poskytnuty na úpravy v expozicích, na záchranu, zachování a restaurování sbírkových předmětů
muzeí nebo na propagaci muzeí a galerií na území Jihočeského kraje kromě muzeí a galerií zřizovaných státem
a Jihočeským krajem. Restaurované sbírkové předměty musí být po ukončení obnovy vystaveny v expozici muzea
(veřejnosti přístupné). Dotace není určena ke stavebním úpravám.

Program je zaměřen na poskytnutí neinvestičních prostředků na podporu kultury. Zahrnuje všechny druhy kultury:
hudbu, tanec, divadlo, folklór, film, fotografii, umělecká řemesla, publikační činnosti, výtvarné umění, výstavy apod,
včetně kulturních aktivit osob se zdravotním postižením. Důraz bude kladen především na projekty, které přispějí
k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje.

Grantový program je určen výhradně na realizaci projektů na pořízení mobilní požární techniky, nákup věcných prostředků
požární ochrany a opravu mobilní a přenosné zásahové techniky jednotek SDH, dále na modernizaci, rekonstrukci,
technické zhodnocení, opravy a údržbu stávajících požárních zbrojnic. Program není určen na krytí projektů, které
nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Cílem programu je podpořit obce s rozšířenou působností pro zpracování již 3. úplné aktualizace územně
analytických podkladů obcí. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. ÚAP jsou důležitým nástrojem územního plánování, který spočívá právě ve zjišťování
a vyhodnocování stavu a vývoje území, včetně zjišťování potřebných změn v území.

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, a zpracování
jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebo z výhradní potřeby kraje.

Cílem programu je podpořit rozvoj venkova v Jihočeském kraji. Program je naplňován pomocí následujících opatření:
Opatření č. 1: Dotace na akce programů obnovy venkova
DT 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, DT 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, DT 3: Obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, DT 4: Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, cyklistických a pěších stezek, DT 5: Podpora služeb na venkově
Opatření č. 2: Dotace na akce mikroregionů a škol obnovy venkova
DT 7: Podpora činnosti mikroregionu a školy obnovy venkova
Opatření č. 4: Dotace úroků z úvěrů DT 8: Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury

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

Cílem tohoto grantového 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 (netýká se místních částí, které spadají pod obce nad 2 tis. obyvatel).
Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce vodohospodářské
s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí.

Popis programu

Mgr. Jan Vodička
tel. 386 720 157
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Etela Nedvědová
tel. 386 720 522
nedvedova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Eva Povišerová
tel. 386 720 425
poviserova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Alena Andršová
tel. 386 720 236
andrsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Stejskalová Čejková
tel. 386 720 379
stejskalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Třísková
tel. 386 720 205
triskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Andršová
tel. 386 720 236
andrsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Romana Vačkářová
tel. 386 720 387
vackarova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jan Vodička
tel. 386 720 157
vodicka@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
Mgr. Jan Vodička
tel. 386 720 157
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jitka Šálená
tel. 386 720 270
salena@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků
tel. 386 720 532
janku@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Klára Korostenská
tel. 386 720 271
korostenska@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků tel.
386 720 532
janku@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
tel. 386 720 186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků
tel. 386 720 532
janku@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Klára Korostenská
tel. 386 720 271
korostenska@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
tel. 386 720 186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Vítovcová
tel. 386 720 547
vitovcova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Klára Korostenská
tel. 386 720 271
korostenska@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
tel. 386 720 186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Vítovcová
tel. 386 720 547
vitovcova@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
Ing. Andrea Boukalová
tel. 386 720 336
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Chocholová
tel. 386 720 708
chocholova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jana Červenková
tel. 386 720 717
cervenkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
tel. 386 720 724
nemecj@kraj-jihocesky.cz
Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Zahradníková
tel. 386 720 728
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

19. 2. 2014
do 14:00 hod.

31. 12. 2013

1. výzva
28. 2. 2014
do 14:00 hod.
2. výzva
do 31.10. 2014
do 14:00 hod.

30. 6. 2014
do 14:00 hod.

21. 3. 2014
do 14:00 hod.

8. 1. 2014
do 14:00 hod.

8. 1. 2014
do 14:00 hod.

8. 1. 2014
do 14:00 hod.

19. 2. 2014
do 14:00 hod.

19. 2. 2014
do 14:00 hod.

19. 2. 2014
do 14:00 hod.

8.1.2014
do 14:00 hod.

8. 1. 2014
do 14:00 hod.

19. 2. 2014
do 14:00 hod.

30. 10. 2014

19. 2. 2014
do 14:00 hod.

24. 1. 2014

24. 1. 2014

1. 10. 2013

1. výzva
6. 12. 2013
2. výzva
1. 5. 2014

28. 2. 2014

6. 12. 2013

6. 12. 2013

6. 12. 2013

24. 1. 2014

24. 1. 2014

24. 1. 2014

6. 12. 2013

6. 12. 2013

24. 1. 2014

1. 1. 2014

24. 1. 2014

Ing. Michala Kroniková
tel. 386 720 260
kronikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
tel. 386 720 726
kuthanova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Wögebauerová
tel. 386 720 748
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
tel. 386 720 724
nemecj@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Wögebauerová
tel. 386 720 748
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. Monika Wögebauerová
tel. 386 720 748
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Chocholová
tel. 386 720 708
chocholova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Klimeš
tel. 386 720 804
klimes@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Etela Nedvědová
tel. 386 720 522
nedvedova@kraj-jihocesky.cz
19. 2. 2014
do 14:00 hod.

24. 1. 2014

Kontaktní osoba

Příjem žádostí do

Datum
vyhlášení

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

Životní prostředí

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

Jihočeský kraj

GRANTOVÉ PROGRAMY
PRO ROK 2014

Proti předchozím rokům dochází pro
rok 2014 k důležitým změnám ve struktuře grantových programů a ve způsobu jejich administrace. Cílem těchto
změn je sjednocení a tím i zpřehlednění celého grantového systému. Nově
proto budou všechny Vaše žádosti přijímány prostřednictvím oddělení administrace AP PRK, jež je součástí odboru
evropských záležitostí. Tímto krokem
by mělo být dosaženo vyšší přehlednosti pro veřejnost a zároveň může
dojít ke sjednocení formulářů žádostí,
smluv a závěrečných zpráv. Důležitým
opatřením je i jednotné vyhlašování a schvalování grantů orgány kraje
ve třech vlnách. První vlna grantů bude
vyhlašována bezprostředně po schválení rozpočtu Jihočeského kraje na rok
následující. To zajistí Vám, žadatelům,
včasné rozhodnutí o Vašich žádostech
a tím i dostatek času na realizaci podpořených projektů. Dalším zjednodušením je i snížení počtu vyhlašovaných
grantových programů. V roce 2013
bylo realizováno celkem 41 grantových
programů. V roce 2014 je to již jen 34
programů, z toho jsou 4 nové, v předchozím roce nevyhlašované. Ke snížení
počtu grantů došlo sloučením některých tematicky podobných grantových
programů, které byly doposud vyhlašovány jednak v rámci Akčního plánu
Programu rozvoje kraje a jednak mimo
něj. Důležité však je, že granty podporované aktivity nebyly nijak omezeny.
200 000 Kč

1 000 000 Kč

4 500 000 Kč

3 500 000 Kč

5 600 000 Kč

1 000 000 Kč

7 000 000 Kč

700 000 Kč

2 000 000 Kč

300 000 Kč

500 000 Kč

7 000 000 Kč

5 700 000 Kč

12 200 000 Kč

2 000 000 Kč

500 000 Kč

200 000 Kč

2 000 000 Kč

1 500 000 Kč

Podpora veřejných
vědeckovýzkumných
institucí a vysokých škol

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

Sociální služby
– Opatření Podpora služeb
nedefinovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Sociální služby
– Opatření Podpora
terénních sociálních služeb

Sociální služby
– Opatření
Podpora sociálních služeb

Sociální služby
– Opatření
Podpora hospicové péče

Podpora a rozvoj
protidrogové politiky Jčk

Podpora bezpříspěvkového
dárcovství krve
v Jihočeském kraji

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

Podpora sociálního
začleňování osob
ohrožených sociálním
vyloučením na území
Jihočeského kraje

Podpora vzdělávání lékařů
v nemocnicích se sídlem
v Jihočeském kraji

Podpora venkovského
školství

Podpora práce s dětmi
a mládeží

Podpora sportu

Stipendijní motivační
program pro žáky středních
škol ve vybraných učebních
oborech

Podpora pořízení vybavení
ZUŠ a konzervatoře

Podpora programu dopravy
dětí na dětská dopravní
hřiště a podpora mobilních
dopravních hřišť

Podpora zřízení
bezpečnostních prvků
na pozemních komunikacích

Podpora výstavby a modernizace autobusových
zastávek a jejich vybavení

6. 12. 2013

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, vybudování kolumbária, jeho rozšíření a opravy stávajících kolumbárních skříněk.
Dále pak provedení rekonstrukce, opravy, údržby pomníků a pamětních desek, souvisejících se světovými válkami,
opravy nápisů na těchto objektech, náhradu měděných desek za pryskyřičné (tj. podpora preventivní ochrany
proti vandalům a zlodějům) a vybudování nových válečných pietních míst.

24. 1. 2014

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (místních komunikacích)
osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně světelné signalizace,
vodorovného a svislého značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.
Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů). Programem budou
podpořeny stavební investice a opravy.

24. 1. 2014

27. 6. 2014

Hlavním cílem tohoto programu je v maximální možné míře podpořit a umožnit co nejširší účast dětí z jednotlivých škol
z celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných
účastníků provozu na pozemních komunikacích. Cílem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních
teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy a k bezpečné jízdě a dopravní
kázni vedoucí k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a ke snižování nehodovosti v silničním provozu.
Programem bude podpořena úhrada nákladů spojených s dopravou na DDH,vlastní výukou a využíváním mobilních DDH.

Hlavním cílem tohoto programu je zkvalitnit veřejnou infrastrukturu související s linkovou osobní dopravou.
Programem budou podpořeny modernizace autobusových zastávek,včetně jejich vybavení.

24. 1. 2014

Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji.

Září – říjen
2014

6. 12. 2013

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

Zvýšení motivace žáků ZŠ k zahájení studia v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech.
Stipendium bude vypláceno žákovi po celé tři roky studia, tj. až do roku 2018 (žák, který nastoupí do školy ve školním
roce 2015/2016, setrvá ve studiu tři školní roky, tedy ukončí studium v roce 2018). Výše stipendia je odstupňována dle
jednotlivých ročníků, za prospěch s vyznamenáním náleží žákovi jednorázové odměny na konci každého školního roku.

6. 12. 2013

Poskytnutí příspěvku 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 handicapované mládeže.

Opatření č. 2: Výstavba a rekonstrukce mateřských škol zřizovaných obcemi a krajem
Hlavním cílem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje mateřských škol zřizovaných obcemi
a krajem na území Jihočeského kraje a rozšíření jejich stávajících kapacit v souvislosti s demografickým vývojem.

24. 1. 2014

6. 12. 2013

Cílem grantového programu je podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji,
poskytujících akutní, příp. následnou lůžkovou péči, která povede ke stabilizaci jejich počtu v Jihočeském kraji,
zejména ve vybraných oborech, a ke stabilizaci počtu lékařů dle naléhavosti potřeb jednotlivých nemocnic. Účelem
bude poskytnutí finanční podpory pro potřebu získání a uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění.

Opatření č. 1: Bezbariérové vstupy do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem
Hlavním cílem programu je zkvalitňování podmínek vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Konkrétním řešením je rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem tak,
aby u všech typů škol a školských zařízení se díky této podpoře odstraňovaly architektonické bariéry pro děti a žáky
s handicapem.

6. 12. 2013

24. 1. 2014

24. 1. 2014

Cílem programu je rozvoj projektů nebo programů, které zajistí podporu konkrétním cílovým skupinám osob ohroženým
sociálním vyloučením k získání potřebných sociálních dovedností pro řešení své nepříznivé situace spojené s nízkou
uplatnitelností na trhu práce, zachováním trvalého bydlení, pozitivními změnami v péči o zdraví. Předkládané projekty
zahrnují činnosti a aktivity, které nejsou sociálními službami definovanými zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, na tyto služby (zejména služby sociální prevence) však navazují nebo je doplňují. Druhým cílem je podpora
komplexních programů pro azylanty.

Program je určen na podporu projektů/činností, které umožní výkon přirozených funkcí rodiny, zajistí a usnadní
podmínky pro fungování rodin.
Budou podporovány projekty, které vedou k odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny a ohrožují jejich stabilitu.
GP umožní realizovat prostředí a podmínky pro fungování rodin a všestrannou podporu.
Dotace nebude poskytována na jednorázové samostatné aktivity (festival, akce konané při příležitosti různých svátků atd.),
aktivity mohou být podpořeny pouze jako součást projektu dlouhodobého charakteru.
Cílem programu je podpora organizací a jejich projektů zaměřených na práci s rodinami, volnočasové
a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti.

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. Finanční prostředky jsou určeny
na osobní a materiálové náklady včetně nákladů na nákup služeb.

6. 12. 2013

11. 4. 2014

Cílem grantového programu je podpora zajištění dostupnosti a podpora rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského
kraje. Program je určen na podporu vybraných sociálních služeb, které jsou definovány zák. č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění. Záměrem programu je realizace aktivit směřujících ke zlepšení dostupnosti sociálních služeb,
podpory rozvoje a zvýšení jejich kvality v souladu s rozvojem sociálních služeb v kraji.

Grantový program vychází ze strategických dokumentů Jihočeského kraje v oblasti protidrogové politiky a sleduje dosažení
specifických cílů formulovaných v následujících opatřeních:
1/ Podpora specifické primární prevence
2/ Podpora sekundární a terciální prevence

24. 1. 2014

Jednou z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji je podpora a rozvoj terénních sociálních
služeb se zaměřením na uživatele, kterým je tímto umožněno žít běžný život co nejdéle v domácím prostředí bez narušení
sociálních vazeb a bez nutnosti změny prostředí.
Jedním z cílů Jihočeského kraje je snaha o zajištění dostupnosti a podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro
uživatele, kteří tuto službu potřebují. Záměrem programu je realizace aktivit směřujících ke zlepšení dostupnosti vybraných
druhů terénních sociálních služeb a zvýšení jejich kvality v souladu s rozvojem sociálních služeb v Jihočeském kraji.

11. 4. 2014

24. 1. 2014

Program je určen na podporu projektů/činností, které nejsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění, ale které sociální služby poskytované podle tohoto zákona na území Jihočeského kraje rozšiřují, navazují
na ně a kooperují s nimi. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob,
podporují jejich zapojení do místní komunity, včetně podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že
osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují jejich
sociální vyloučení.

Cílem programu je podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří zajišťují péči o nevyléčitelně nemocné, umírající,
a poskytují podporu jejich rodinám.

24. 1. 2014

Cílem příspěvkového 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 finančních institucí
vlastnících bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Příspěvek bude poskytován na financování úroků
z těchto úvěrů či půjdek.

24. 1. 2014

3. 3. 2014

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů
drobných a malých podnikatelů (do 50 zaměstnanců) a zvyšování kvality technické infrastruktury obcí 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. (Finanční alokace uvedena k tomuto programu je navýšenou
alokací pro rok 2014. Aktuální výše finanční alokace celého programu je k dispozici na ČMZRB.)

Cílem je podora jednotlivých subjektů terciárního vzdělávání (vvš) a veřejných výzkumných institucí, tj. takových subjektů
realizujících projekty v programech SF EU účelově vymezených pro podporu vzdělávacích, výzkumných, vývojových
a inovačních aktivit. Podpořena bude příprava projektů.

24. 1. 2014

Datum
vyhlášení

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.

Popis programu

8. 1. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

19.2.2014
do 14:00
hod.

15.8.2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

8. 1. 2014
do 14:00
hod.

8. 1. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

8. 1. 2014
do 14:00
hod.

8. 1. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

8. 1. 2014
do 14:00
hod.

2. 5. 2014
do 14:00
hod.

2. 5. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

30. 4. 2014
do 14:00
hod.

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

31. 12. 2014

19. 2. 2014
do 14:00
hod.

Příjem
žádostí do

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

1 500 000 Kč

5 500 000 Kč

Program zvýhodněných
regionálních úvěrů pro
malé podnikatele a obce
v Jihočeském kraji

Úcta k předkům

1 500 000 Kč

Rozvoj malých podnikatelů
ve vybraných regionech

náměstek hejtmana
Jihočeského kraje
Finanční
alokace

Ing. Jaromír Slíva

hejtman
Jihočeského kraje
Název grantového
programu

Mgr. Jiří Zimola

Prioritní
osa PRK

Vážení žadatelé, stejně jako v minulých letech jsou pracovníci Krajského
úřadu Jihočeského kraje připraveni
poskytnout Vám, žadatelům, všechny potřebné informace tak, aby byl
každý schopen o podporu svého projektu nejenom požádat, ale aby jej
dokázal v rámci podmínek daného
programu bez problémů i realizovat.
Veškeré informace jsou Vám zároveň
k dispozici i na webových stránkách
www.kraj-jihocesky.cz.

Ekonomický rozvoj a znalostní ekonomika

Prostřednictvím grantových programů
na rok 2014 mohou na své projekty
čerpat podporu zejména obce, neziskové organizace, ale i právnické a fyzické osoby z našeho regionu. Jsme
proto velmi rádi, že jsme i přes stagnaci
na straně příjmů rozpočtu Jihočeského
kraje, způsobenou především snížením
podílu krajů na sdílených daních, mohli
na grantovou politiku vyčlenit 270 mil.
Kč, tedy více, než bylo v rámci soutěžních grantů přerozděleno v roce 2013.

Lidské zdroje a sociální soudržnost

To, čeho se změny v administraci nedotknou, je i Program obnovy venkova.
Ten bude stejně jako doposud administrován odborem regionálního rozvoje.
Jedinou a velmi podstatnou změnou
v něm je zvýšení alokace na 94 mil. Kč.
To je o 4 mil. Kč více, než byla částka
určená pro Program obnovy venkova
v roce 2013 a svědčí to o významu, který jihočeští zastupitelé přikládají rozvoji
našich venkovských oblastí.

Dostupnost a infrastruktura

v duchu nejlepších tradic krajské samosprávy jsme pro Vás i letos připravili
brožuru, jejímž obsahem je přehled
grantových programů, které se zastupitelé Jihočeského kraje rozhodli vyhlásit
pro rok 2014. Tyto programy jsou určeny k podpoře oblastí, jež jsou pro rozvoj
našeho regionu zásadní a které zároveň
naplňují strategické cíle Programu rozvoje Jihočeského kraje.
I přes všechny změny zůstávají některé další procesy v rámci administrace
grantové politiky Jihočeského kraje
zachovány. Věcně příslušné odbory
i nadále zůstávají v pozici odborných
garantů a budou se podílet zejména
na přípravě pravidel a na hodnocení
žádostí.

Rozvoj urbánních
prostorů

Vážené paní starostky,
vážení páni starostové,
vážení zástupci a představitelé
organizací,
vážení žadatelé o finanční podporu,
dámy a pánové,
Mgr. Jan Vodička
tel. 386 720 157
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavla Bártová
tel. 386 720 212
bartova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jitka Černá
tel. 386 720 200
cernaj@kraj-jihocesky.cz
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. Andrea Boukalová
tel. 386 720 336
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Luboš Rákosník
tel. 386 720 133
rakosnik@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Blažej Štícha
tel. 386 720 545
sticha@kraj-jihocesky.cz

Jiřina Formánková
tel. 386 720 903
formankova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Miroslav Hrdina
tel. 386 720 936
hrdina@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

Ing. Jitka Černá
tel. 386 720 200
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Voříšek
tel. 386 720 938
vorisek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Václav Průcha
tel. 386 720 931
prucha@kraj-jihocesky.cz

Jiřina Formánková
tel. 386 720 903
formankova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Šturmová
tel. 386 720 934
sturmova@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Ludmila Tomanová
tel. 386 720 819
tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
tel. 386 720 818
dominovam@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marie Hanusová
tel. 386 720 830
hanusova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 627
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Petra Šírková
tel. 386 720 700
sirkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 627
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Pavlína Čalounová
tel. 386 720 756
calounovap@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. 386 720 627
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
Bc. Kateřina Kučerová
tel. 386 720 607
kucerovak@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 627
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivana Moravcová
tel. 386 720 626
moravcovai@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
tel. 386 720 646
zumrova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Monika Roidlová
tel. 386 720 627
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
tel. 386 720 646
zumrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivana Moravcová
tel. 386 720 626
moravcovai@kraj-jihocesky.cz

Hana Müllerová
tel. 386 720 362
mullerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
tel. 386 720 646
zumrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivana Moravcová
tel. 386 720 626
moravcovai@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Alena Andršová
tel. 386 720 236
andrsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
tel. 386 720 409
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Alena Andršová
tel. 386 720 236
andrsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Rozkopal
tel. 386 720 190
rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Alena Andršová
tel. 386 720 236
andrsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloš Procházka
tel. 387 318 428
prochazka@cmzrb.cz
Ing. Jaroslav Zloch
tel. 386 720 422
zloch@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jitka Černá
tel. 386 720 200
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslav Zloch
tel. 386 720 422
zloch@kraj-jihocesky.cz

Kontaktní osoba

