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Odbor bezpečnosti a krizového řízení (OBKR)
Dotační program

Dotační titul

Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence
Plzeňský kraj - bezpečný kraj a
prevence kriminality pro rok 2015 kriminality pro rok 2015





Finanční pomoc při obnově území
Plzeňského kraje postiženého
pohromou v roce 2015






od
22. ledna 2015

do
16. března 2015

Informace k programu
Ing. Ivan Kraus
tel. 377 195 788
e-mail: ivan.kraus@plzensky-kraj.cz

Cílem dotačního titulu je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků.
Typicky může jít o projekty vybudování kamerového systému, rozšíření kamerového systému, pořízení mobilních kamerových systémů (v těchto případech musí projekt
splňovat rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohledového systému uvedené v pravidlech),
zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely apod.
Celková částka určená k rozdělení v roce 2015 je 3.300.000 Kč.
Dotační program



Předpokládání žádostí je možné

Dotační titul
Finanční pomoc při obnově území PK
postiženého pohromou v roce 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
2. ledna 2015

do
31. prosince 2015

Informace k programu
Ing. Radek Svoboda
tel. 377 195 190
e-mail: radek.svoboda@plzensky-kraj.cz

Dotační program je určen pro poskytování finanční pomoci z rozpočtu kraje na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňského kraje, došlo-li k
narušení základních funkcí v území v důsledku pohromy.
Finanční pomoc se poskytuje bez ohledu na to, zda byl vyhlášen krizový stav. Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale obnova majetku sloužícího k
zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.
Finanční pomoc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní opatření a práce.
Finanční pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů.
Žadatelem může být vlastník majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje.
Žádost se všemi přílohami musí být podána ve lhůtě 30 dnů od vzniku škody na majetku v důsledku pohromy
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Dotační program

Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2015

Dotační titul
2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje
2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu
kraje
2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu
kraje
2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu
kraje

2015 Technického zhodnocení CAS nebo VT z
rozpočtu kraje

Předkládání žádostí je možné

od
2. ledna 2015

do
31. prosince 2015

Informace k programu
Ing. Radek Svoboda
tel. 377 195 190
e-mail: radek.svoboda@plzensky-kraj.cz
JUDr. Helena Lucáková
tel: 377 195 130
e-mail: helena.lucakova@plzensky-kraj.cz
Jarmila Syslová
tel: 377 195 556
e-mail: jarmila.syslova@plzensky-kraj.cz
Ing. Róbert Miček
tel: 377 195 149
e-mail: robert.micek@plzensky-kraj.cz
Ing. Ivan Kraus
tel: 377 195 788
e-mail: ivan.kraus@plzensky-kraj.cz




Částka vyčleněná pro všechny 3 dotační tituly činí: 5 700 000 Kč/neinvestice
Žadatelem v případě 1. dvou dotačních titulů může být obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany,
vlastnící CAS JSDHO a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS většího
rozsahu, ani o příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT (výškové techniky).
2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje
2015 Tech. zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje
 Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Vyčleněna částka ve výši 1 900 000 Kč/investice pro oba dva dotační tituly
 Žadatelem může být obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.
 Podmínkou získání příspěvku na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je přiznání účelové dotace
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu na reprodukci požární techniky na příslušný rok.
 Žadatel o příspěvek na nákup nové CAS nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT, ani o příspěvek na opravu CAS.
2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje
 Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem
může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje.
 Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně výše 50 % z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
 Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 200.000 Kč, minimální výše příspěvku je 40.000 Kč.
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2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje
 Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem
může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje.
 Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
 Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 700.000 Kč, minimální výše příspěvku je 200.000 Kč.
 Stáří CAS musí být minimálně 10 let, maximálně však 40 let.
2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje
 Finanční prostředky z tohoto dotačního titulu jsou určeny na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické
prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární
 Žadatelem může být obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany a splňující podmínky Pravidel
programu.
Dotační program

Podpora péče o válečné hroby na
území Plzeňského kraje v roce
2015




Dotační titul

Podpora péče o válečné hroby na území
PK v roce 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
26. ledna 2015

do
27. února 2015

Informace k programu
Jarmila Syslová
tel: 377 195 556
e-mail: jarmila.syslova@plzensky-kraj.cz
Ing. Milan Jenčík
tel. 377 195 007
e-mail: milan.jencik@plzensky-kraj.cz

Poskytování finanční podpory Plzeňského kraje na obnovu poškozených nepoznatelných válečných hrobů a pietních míst.
Žadatelem může být pouze osoba, která je dle zákona povinna pečovat o válečný hrob - vlastník válečného hrobu. Pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný
hrob umístěn

Odbor informatiky (OIT)
Dotační program

Finanční podpora výstavby a
rozšiřování metropolitních sítí v
PK 2015


Dotační titul
Finanční podpora výstavby a rozšiřování
metropolitních sítí v PK 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
25. března 2015

do
30. dubna 2015

Informace k programu
Ing. Aleš Tuček, CSc.
tel. 377 195 190 565
e-mail: ales.tucek@plzensky-kraj.cz

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě
nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.
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Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze obec na území Plzeňského kraje.
O dotaci nejsou oprávněna žádat statutární města, pro která byla vyhlášena Výzva MV č. 09 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního
programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“.

Odbor kancelář hejtmana (OKH)
Dotační program

Dotační program Odboru
kancelář hejtmana 2015



Dotační program Odboru
kancelář hejtmana 2015



Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje
2015

Předpokládání žádostí je možné
od
15. ledna 2015

do
31. října 2015

Informace k programu
JUDr. Jiří Tyc
tel. 377 195 190 319
e-mail: jiri.tyc@plzensky-kraj.cz

Dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje lze použít jako mimoprogramovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít
žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje.
Dotaci lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, sdružení, svaz, spolek, společnost, klub, církevní organizace, obecně
prospěšná společnost, nadace, nadační fond).
Dotační program



Dotační titul

Dotační titul
Dotace OKHE pro nestátní neziskové
organizace 2015 – 1. výzva

Předpokládání žádostí je možné
od
5. ledna 2015

do
31. ledna 2015

Informace k programu
Bc. Jindra Radová
tel. 377 195 190 281
e-mail: jindra.radova@plzensky-kraj.cz

Prioritou dotačního titulu pro rok 2015 je:
1. podpora projektů zaměřených na rozvoj dětí a mládeže v Plzeňském kraji,
2. podpora kulturních a sportovních akcí v Plzeňském kraji, včetně projektů EHMK 2015.
Žádost o finanční dotaci mohou podat tyto právní formy NNO: Zapsaný spolek; Pobočný spolek (dříve organizační jednotka sdružení); Církevní organizace; Nadace; Nadační
fond; Zapsaný ústav; Sociální družstvo
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKP)
Dotační program
Mikrogranty PK na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2015

Dotační titul
Mikrogranty PK na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro rok
2015

Předpokládání žádostí je možné

od
1. prosince 2014

do
30. září 2015

Informace k programu
Bc. Zdeněk Valenta
tel. 377 195 474
e-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz
Mgr. Pavlína Steidlová
tel: 377 195 799
e-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz



Cílem Programu je podpora kulturních a uměleckých aktivit v těchto oblastech:
I.
Oživení kulturního dění v Plzeňském kraji: podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to
zejména v obcích a městech PK
II.
Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob: zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání
III.
Projekty podporující Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen „Plzeň – EHMK 2015“): podpora projektů, které jsou v souladu s programovou náplní projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
 Souhrn všech poskytnutých dotací z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt.
 Alokace finančních prostředků na dotační program: 500.000 Kč
 Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel, a mají sídlo / místo podnikání /
bydliště na území Plzeňského kraje





Dotační program

Dotační titul

Finanční podpora Plzeňského kraje
nositelům projektů Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015 – 2. výzva

Finanční podpora PK nositelům projektů
Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015 – 2. výzva

Předpokládání žádostí je možné

od
15. října 2014

do
24. listopadu 2015

Informace k programu
Bc. Zdeněk Valenta
tel. 377 195 474
e-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz
Mgr. Pavlína Steidlová
tel: 377 195 799
e-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz

Cílem je podpora klíčových projektů EHMK ve smyslu schváleného Memoranda o spolupráci Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň při realizaci projektu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen Memorandum).
Podpořeny budou stěžejní projekty, zejména Západočeské baroko a projekty naplňující regionální program EHMK, které budou probíhat v roce 2015.
Finanční alokace: 9.959.000,00 Kč
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Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
Dotační program

Obnova historického stavebního
fondu v památkových rezervacích a
zónách a staveb drobné architektury
na území Plzeňského kraje 2015

Dotační titul
č. 1 – Obnova původního řešení
nemovitostí a drobných staveb na
území památkových rezervací a zón
2015

č. 2 – Záchrana a obnova staveb drobné
architektury dotvářejících kulturní
krajinu 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
17. prosince 2014

do
2. února 2015

Informace k programu
Vilém Wolf
tel. 377 195 240
e-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz
Mgr. Tomáš Kofroň
tel: 377 195 473
e-mail: tomas.kofron@plzensky-kraj.cz
Mgr. Tereza Eismannová
e-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz
Helena Procházková
tel: 377 195 189
e-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

č. 1 – Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón 2015
 Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které
nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
 Žádost podává vlastník stavby. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení.
 Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí
č. 2 – Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2015
 Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za
kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
 Žádost podává vlastník stavby. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení.
 Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí
Dotační program
Podpora činnosti informačních
center na území Plzeňského kraje pro
rok 2015


Dotační titul
Podpora činnosti informačních center
na území PK pro rok 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
17. prosince 2014

do
2. února 2015

Informace k programu
Ing. Veronika Siegertová
tel. 377 195 266
e-mail: veronika.siegertova@plzensky-kraj.cz

Cílem Programu je:
o podpora činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků a
zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu
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o aktualizace dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Na dotační titul je alokováno 300.000,- Kč.
žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby provozující informační centra na území Plzeňského kraje, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a
souvisí s předmětem podpory dle čl. I těchto Pravidel
žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem
Dotační program

Podpora kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2015







Dotační titul

Podpora kultury v Plzeňském kraji pro
rok 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
1. října 2014

do
19. listopadu 2014

Informace k programu
Bc. Zdeněk Valenta
tel. 377 195 474
e-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz
Mgr. Pavlína Seidlová
tel. 377 195 799
e-mail: pavlina.seidlova@plzensky-kraj.cz

Cílem programu je podpora kulturních projektů v následujících oblastech:
o Divadlo; Hudba, tanec; Výtvarné umění; Kulturní dědictví Podpora tradiční lidové kultury; Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit;
Upozorňujeme žadatele, že v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 lze na projekty vydávání hudby a literatury v okruhu 4 Kulturní dědictví poskytnout dotaci pouze
do výše 70 % celkových způsobilých nákladů na projekt.
Souhrn všech poskytnutých dotací z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % (70 % na projekty vydávání hudby a literatury) celkových způsobilých nákladů na
projekt.
Alokace finančních prostředků na dotační program: 1.500.000 Kč.
Popis potenciálního žadatele:
a) žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. I Pravidel
b) žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem; fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo
jinému veřejnoprávnímu subjektu
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Dotační program

Podpora rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji
pro rok 2015

Dotační titul
Podpora rozvoje cykloturistiky a
cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
pro rok 2015
Podpora rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro
rok 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
17. prosince 2014

do
2. února 2015

Informace k programu
Helena Procházková
tel. 377 195 189
e-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz
Mgr. Klára Růžičková
tel: 377 195 259
e-mail: klara.ruzickova@plzensky-kraj.cz
Bc. Ondřej Čech
tel: 377 195 386
e-mail: ondrej.cech@plzensky-kraj.cz

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015
 Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém
bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.
 dotaci mohou žádat města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními
předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby transformované dle § 3045 z. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nově založené spolky, registrované v
souladu s platnými právními předpisy.
 Finanční alokace: 2.500.000,- Kč.
Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015
 Cílem Programu je podporovat obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury, vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na regionální
gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, ubytovací zařízení, zařízení pro volný čas a sport, agroturistiku, hipoturistiku,
vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi.
 Finanční alokace: 1 000 000 Kč.
 Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR)
Dotační program

Dotační titul

Předpokládání žádostí je možné

PSOV PK 2015 – Integrované projekty

Program obnovy a stabilizace
venkova Plzeňského kraje 2015

PSOV PK 2015 – Projekty obcí

PSOV PK 2015 – Územní plány

od
17. prosince 2014

do
25. února 2015

Informace k programu
Mgr. Václav Baxa
tel. 377 195 190 406
e-mail: vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz
Ing. Michaela Černá (okresy KT a TC)
tel. 377 195 305
e-mail: michaela.cerna@plzensky-kraj.cz
Mgr. Václav Baxa (okres DO)
tel: 377 195 406
e-mail: vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz
Bc. Petra Hessová (okresy PJ a PM)
tel: 377 195 695
e-mail: petra.hessova@plzensky-kraj.cz
Bc. Lenka Šmejkalová (okresy PS a RO)
tel: 377 195 764
e-mail: lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz
Mgr. Václav Baxa
tel. 377 195 190 406
e-mail: vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz

PSOV PK 2015 – Integrované projekty
 Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného majetku mikroregionu nebo jeho členských obcí.
 Do předkládaného integrovaného projektu musí být zapojeny (věcně i finančně) minimálně tři členské obce mikroregionu.
 Dotace není určena na mzdové náklady manažera, na investiční projekty týkající se cykloturistiky, ani na vybavení kanceláře, informačního centra apod.
 Potenciální žadatelé - Mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje
PSOV PK 2015 – Projekty obcí
 Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí.
 Popis potenciálního žadatele:
1. Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1500
2. Ostatní obce Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v jejich místní části do 500 obyvatel
3. Obec oceněná stuhou, Cenou hejtmana nebo Cenou RPK v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje 2014 (bez ohledu na počet obyvatel)
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PSOV PK 2015 – Územní plány
 Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu.
 Žadatelem mohou být obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2.000
Dotační program

Dotační titul

Podnikatelské vouchery Plzeňského
kraje 2015





Podnikatelské vouchery Plzeňského
kraje 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
17. prosince 2014

do
23. února 2015

Informace k programu
Ing. Michaela Černá
tel. 377 195 305
e-mail: michaela.cerna@plzensky-kraj.cz
Bc. Petra Hessová
tel. 377 195 695
e-mail: petra.hessova@plzensky-kraj.cz

Neinvestiční dotace (ve formě voucheru) je určena pro malé a střední podnikatele z Plzeňského kraje, kterým budou v roce 2015 poskytnuty služby od výzkumné organizace,
která má sídlo či pracoviště na území Plzeňského kraje (účel, na který mohou být finanční prostředky poskytnuty).
Minimální částka dotace je 37.000,- Kč, podpora je poskytována formou dotace na způsobilé výdaje (DPH není způsobilým výdajem), je max. 75 % ze způsobilých výdajů,
nejvýše však 100.000,- Kč.
Popis potenciálního žadatele: malý a střední podnikatel (MSP) z Plzeňského kraje, který splňuje podmínky stanovené v příloze I Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.
srpna 2008, a kterému byla poskytnuta služba od výzkumné organizace, která působí na území Plzeňského kraje (více viz Pravidla DT)

Odbor životního prostředí (OŽP)
Dotační program

Dotační program
vodohospodářské
infrastruktury 2015






Dotační titul
Oblast ochrany vod – výstavba, rekonstrukce a
modernizace ČOV a kanalizací zejména pro veřejnou
potřebu
Oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou –
výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro
většinou potřebu a souvisejících vodárenských objektů

Předpokládání žádostí je možné

od
26. března 2015

do
13. dubna 2015

Informace k programu
Ing. Hana Peřinová
tel. 377 195 333
e-mail: hana.perinova@plzensky-kraj.cz

Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace.
Výše dotace: do 70% ceny uznatelných nákladů akce, maximálně 5 mil. Kč
V rozpočtu PK je na dotační program alokována částka ve výši 24.000.000 Kč.
Žadateli mohou být: obce; dobrovolné svazky obcí, právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem
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Dotační program

Dotační titul

Podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020

2015 Podpora hospodaření v lesích

Podpora včelařství (2015)



od
1. dubna 2015

do
20. května 2015

Informace k programu
Ing. Jindřich Rykovský
tel. 377 195 396
e-mail: jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz
Ing. Lada Heřmanová
tel: 377 195 328
e-mail: lada.hermanova@plzensky-kraj.cz

Dotace je poskytována na obnovený lesní porost ve fázi zajištění s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby:
a) zajištěním lesních porostů v zákonné lhůtě (meliorační a zpevňující dřeviny MZD - mimo BŘ, na SLT sk.1., 2. a 3., základní dřevina borovice lesní ZD - BO, na SLT sk. 1.)
b) zdravotní výběr a úprava druhové skladby.
Popis potenciálního žadatele: Vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa.
Dotační program




Předpokládání žádostí je možné

Dotační titul

Podpora včelařství (2015)

Předpokládání žádostí je možné

od
1. dubna 2015

do
7. dubna 2015

Informace k programu
Ing. Jindřich Rykovský
tel. 377 195 396
e-mail: jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz
Ing. Lada Heřmanová
tel: 377 195 328
e-mail: lada.hermanova@plzensky-kraj.cz

Cílem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.
Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (resp. občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, s ohledem na ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.), v územní působnosti Plzeňského kraje (dále jen „žadatel“), který:
a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci,
b) b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. ¨
Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku) na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, včelařící ve správním obvodu Plzeňského
kraje, dle čl. 7. těchto pravidel. Příjemcem dotace na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza) bude
žadatel.
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Dotační program

Dotační titul
Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny

Podpora projektů a činností – odpady
Dotační program
Ekologické projekty
2015

Podpora zpracování projektových dokumentací –
zásobování pitnou vodou
Podpora zpracování projektových dokumentací –
kanalizace a čistírny odpadních vod
Podpora zpracování projektových dokumentací –
protipovodňová opatření

Předpokládání žádostí je možné

od
26. ledna 2015

do
20. února 2015

od
26. března 2015

do
13. dubna 2015

Informace k programu
Ing. Jana Němečková
tel. 377 195 587
e-mail: jana.nemeckova@plzensky-kraj.cz
Alena Stuchlíková
tel. 377 195 620
e-mail: alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz

Dotační titul č. 1: Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny
 Cílem dotačního titulu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje.
 Jedná se o podporu konkrétních opatření, která není možné financovat z jiných zdrojů.
 Dotace budou poskytovány zejména na opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu přírodních biotopů, významných krajinných prvků,
územních systémů ekologické stability a na výsadbu a údržbu dřevin (u projektů výsadby a údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení
dřevin). Dále budou podporovány iniciativy vedoucí k zachování krajových odrůd ovocných dřevin a záchranné projekty zaměřené na ohrožené druhy živočichů a rostlin.
Dotace se poskytuje jako neinvestiční.
 Žadateli o dotaci mohou být obce, nestátní neziskové organizace a jiné fyzické a právnické osoby působící na území kraje v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí.
Dotační titul č. 2: Podpora projektů a činností – odpady
 Cílem programu jsou projekty vyčištění přírody Plzeňského kraje od vnesených odpadů, zejména břehů řek a potoků, okrajů lesů a jiných porostů apod. (dále také jako
„projekty“).
 Jedná se o podporu konkrétních opatření, která není možné financovat z jiných zdrojů. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.
 Žadateli o dotaci mohou být obce, nestátní neziskové organizace a jiné fyzické a právnické osoby působící na území kraje v oblasti životního prostředí. Žadatel není oprávněn
podat žádost o dotaci za třetí osobu.
Dotační titul č. 3 – Podpora zpracování projektových dokumentací – zásobování pitnou vodou
 Podporováno bude zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu nebo případně na rekonstrukci (ne opravu) vodovodů pro veřejnou potřebu a souvisejících
vodárenských objektů, úpraven pitné vody a zdrojů pitné vody.
 Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací PK a územním plánem
obce, na jejímž území se bude opatření realizovat.
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Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na její zpracování jsou znatelným nákladem při financování samotného
opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává.
 Výše dotace činí maximálně 50% uznatelných nákladů, maximálně 100.000 Kč. Finanční alokace na tento dotační titul činí celkem 200.000 Kč.
 Žadatelem o dotaci může být obec; dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích; právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/obce
společníkem s více než 50% podílem.
Dotační titul č. 4 – Podpora zpracování projektových dokumentací – kanalizace a ČOV
 Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu nových kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu nebo případně na
rekonstrukci (ne opravu) stávajících kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu a intenzifikaci ČOV.
 Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací PK a územním plánem
obce, na jejímž území se bude opatření realizovat.
 Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování PD v případě, že náklady na její zpracování jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizace
se projektová dokumentace zpracovává.
 Výše dotace činí maximálně 50% uznatelných nákladů, maximálně 100.000 Kč. Finanční alokace na tento program činí celkem 200.000 Kč.
 Žadatelem o dotaci může být obec; dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích; právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/obce
společníkem s více než 50% podílem.
Dotační titul č. 5 – Podpora zpracování projektových dokumentací – protipovodňová opatření
 Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na
hospodárnost navrhovaného opatření.
 Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu se Studií protipovodňových opatření Plzeňského kraje a územním
plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat.
 Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování PK v případě, že náklady na její zpracování jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se
projektová dokumentace zpracovává.
 Výše dotace může činit maximálně 50% uznatelných výdajů, maximálně 100.000 Kč. Finanční alokace na program činí 100.000 Kč.
 Žadatelem může být pouze obec, která bude mít plánované opatření pro jeho realizaci ve svém vlastnictví.
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Odbor sociálních věcí (OSV)
Dotační program
Program podpory činnosti
organizací sdružujících zdravotně
postižené a chronicky nemocné
v Plzeňském kraji v roce 2015




Program podpory protidrogové
prevence v Plzeňském kraji 2015




Program podpory činnosti organizací
sdružujících zdravotně postižené a
chronicky nemocné v PK v roce 20915

Předpokládání žádostí je možné

od
19. listopadu 2014

do
19. prosince 2014

Informace k programu
Mgr. Hana Jílková
tel. 377 195 192
e-mail: hana.jilkova@plzensky-kraj.cz
Ing. Miroslav Brda
tel. 733 698 667
e-mail: miroslav.brda@plzensky-kraj.cz

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji příspěvky na úhradu nákladů, které tyto organizace
vynakládají v souvislosti se zajištěním své činnosti.
Žadatelem může být: spolek (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); ústav (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); obecně prospěšná společnost (podle
zákona č. 248/1995 Sb.).
Dotační program




Dotační titul

Dotační titul
Program podpory protidrogové
prevence v Plzeňském kraji 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
5. ledna 2015

do
30. ledna 2015

Informace k programu
Ing. Pavlína Kučerová
tel. 377 195 688
e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz

Tento program reaguje na způsob a výši poskytování dotací ústředními orgány organizacím realizujícím projekty protidrogové prevence.
Podpořeni budou zejména realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a
psychotropních látek uznávanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a podali si na rok 2015 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím
poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.
Rozdělovaná částka pro rok 2015 činí 2 800 000 Kč.
Žádat o dotaci mohou zejména realizátoři protidrogových projektů, kteří si podali na rok 2015 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb
pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.
Dotační program
Program podpory sociálních služeb
v Plzeňském kraji 2015

Dotační titul
Program podpory sociálních služeb
v Plzeňském kraji 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
27. března 2015

do
9. dubna 2015

Informace k programu
Jaroslava Vavříková
tel. 377 195 313
e-mail: jaroslava.vavrikova@plzensky-kraj.cz
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Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nestátními neziskovými organizacemi a
fyzickými osobami v Plzeňském kraji.
Předpokládaný objem finančních prostředků určených na tento dotační titul je 6.900.000 Kč.
Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb:
o Spolky a ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1. 2014
o obecně prospěšná společnost (zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.),
o církevní právnická osoba (zřízená podle zákona č. 308/1991 Sb.),
o školská právnická osoba (zřízená podle zákona č. 561/2004 Sb.),
o fyzická osoba, která má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a která poskytuje sociální služby na území PK.
Dotační program
Program podpory projektů
mateřských a rodičovských center
v Plzeňském kraji 2015




Dotační titul
Program podpory projektů mateřských
a rodičovských center v PK 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
27. března 2015

do
9. dubna 2015

Informace k programu
Mgr. Jitka Novotná
tel. 377 195 777
e-mail: jitka.novotna@plzensky-kraj.cz

Rozdělovaná částka pro rok 2015 činí 550 000 Kč.
Žadatelem může být: občanské sdružení, zájmové sdružení, církevní organizace a obecně prospěšná společnost podporující činnost mateřských a rodičovských center

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS)
Dotační program
Talent





Dotační titul
Talent 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
26. června 2015

do
28. srpna 2015

Informace k programu
Mgr. Regina Hrabětová
tel. 377 195 373
e-mail: regina.hrabetova@plzensky-kraj.cz

Program Talent vychází z Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve
znění pozdějších předpisů, a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.
Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve
středních školách, zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.
Příjemcem dotace/příspěvku (žadatelem) mohou být střední školy z Plzeňského kraje (zřizované Plzeňským krajem, církevní i soukromé), jejichž žáci se umístí na 1. až 3. místě
v celostátních kolech, na medailových pozicích v mezinárodních kolech či obdrží čestné uznání z mezinárodních kol předmětových soutěží, a to Matematické olympiády,
17

Fyzikální olympiády, Chemické olympiády, Biologické olympiády, Soutěže v programování, Zeměpisné olympiády, Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v
cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Ekologické olympiády a Astronomické olympiády ve školním roce 2014/2015.

Dotační program

Bezpečné branky







Kluby otevřených dveří pro
neorganizované děti a mládež




Bezpečné branky 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
20. ledna 2015

do
18. února 2015

Informace k programu
Mgr. Irena Kroftova, MBA
tel. 377 195 320
e-mail: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz
Bc. Hana Dadučová
tel. 377 195 321
e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz

Cílem programu je zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek. ¨
Z programu lze hradit pouze náklady spojené se zakoupením a instalací branek, které splňují normu ČSN EN 748:2013 v případě branek fotbalových a normu ČSN EN
749:2005 v případě branek na házenou a splnění požadavků normy je doloženo certifikátem vydaným autorizovanou osobou v souladu s ust. § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby; fyzické osoby podnikající; obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto programu a souvisí s předmětem podpory;
příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem;
Výše dotace může činit maximálně 80% skutečně vynaložených celkových nákladů.
Dotační program



Dotační titul

Dotační titul
Kluby otevřených dveří pro
neorganizované děti a mládež 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
20. ledna 2015

do
18. února 2015

Informace k programu
Mgr. Regina Hrabětová
tel. 377 195 373
e-mail: regina.hrabetova@plzensky-kraj.cz

Cílem programu je rozšířit a podpořit provoz klubů v organizacích pracujících s dětmi a mládeží zřizovaných Plzeňským krajem, obcemi, církvemi, občanskými sdruženími a
jinými subjekty, podpořit volnočasové aktivity v současných i v nově vzniklých klubech na území celého Plzeňského kraje, přednostně však v oblastech, které dosud nejsou
dostatečně pokryty činností zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže, smysluplným využitím volného času zajišťovat optimální formou primární prevenci rizikového
chování.
Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může dosahovat 80 %.
Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby; fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory;
příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.
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Dotační program
Podpora mezinárodní spolupráce
v oblasti mládeže a spolufinancování
mezinárodních studijních programů





Podpora preventivních aktivit a
výchovy k toleranci






Předpokládání žádostí je možné
od
20. ledna 2015

do
18. února 2015

Informace k programu
Mgr. Barbora Štychová
tel. 377 195 745
e-mail: barbora.stychova@plzensky-kraj.cz

Cílem tohoto programu je podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže, vychovávání mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím
interkulturního vzdělávání.
Cílem je také podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.
Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může dosahovat 80 %.
Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby; fyzické osoby podnikající; obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto programu a souvisí s předmětem podpory;
příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem;
Dotační program



Dotační titul
Podpora mezinárodní spolupráce
v oblasti mládeže a spolufinancování
mezinárodních studijních programů v
roce 2015

Dotační titul
Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci v roce 2015

Předpokládání žádostí je možné
od
20. ledna 2015

do
18. února 2015

Informace k programu
Bc. Hana Dadučová
tel. 377 195 321
e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz

Cílem programu je podpora preventivních aktivit vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti, podpora uplatňování metod vedoucích ke zdravému životnímu stylu při práci s
dětmi a mládeží na území Plzeňského kraje. Důraz je kladen na výchovu mladých lidí k toleranci a porozumění, zlepšení povědomí o odlišných etnických a náboženských
skupinách, a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci.
V oblasti prevence je podpora zaměřena na rozvíjení osobnosti a vzájemnou komunikaci, na posílení role pedagogů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu,
sebevzdělávání a vedení kolektivu k soužití bez negativních projevů chování.
Program podporuje transformaci škol a školských zařízení na subjekty podporující zdraví a zdravý životní styl, spolupráci s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti
prevence.
Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může dosahovat 80 %.
Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby; fyzické osoby podnikající; obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto programu a souvisí s předmětem podpory;
příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem;
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Dotační program
Podpora sportovních organizací, akcí
a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu
v roce 2015






Příspěvky na vybudování a
modernizaci sportovišť v roce 2015




Podpora sportovních organizací, akcí a
aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v
roce 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
20. ledna 2015

do
18. února 2015

Informace k programu
Mgr. Irena Kroftova, MBA
tel. 377 195 320
e-mail: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz
Mgr. Lenka Berková
tel. 377 195 322
e-mail: lenka.berkova@plzensky-kraj.cz

Podpora pravidelné organizované celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, podpora při pořádání a organizování
sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora tělovýchovných a
sportovních akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí, mládeže a osob s handicapem, podpora pedagogické činnosti, akcí
a aktivit s tím spojených.
Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může dosahovat 100 %.
Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby; fyzické osoby podnikající; obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto programu a souvisí s předmětem podpory;
příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem;
Dotační program



Dotační titul

Dotační titul

Příspěvky na vybudování a modernizaci
sportovišť v roce 2015

Předpokládání žádostí je možné

od
20. ledna 2015

do
18. února 2015

Informace k programu
Mgr. Irena Kroftova, MBA
tel. 377 195 320
e-mail: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz
Mgr. Jana Filípková
tel. 377 195 257
e-mail: jana.filipkova@plzensky-kraj.cz

Cílem dotačního programu je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v
oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky sportovišť v Plzeňském kraji.
Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může dosahovat 80 %.
Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby; fyzické osoby podnikající; obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto programu a souvisí s předmětem podpory;
příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem;
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