Příloha č. 17 - Seznam předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2022

oblast podpory

odbor

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí od

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí do

Dotační programy - předpokládané
vyhlášení pro r. 2022

01_Program obnovy venkova

OSR

20.01.2022

07.02.2022

01_01_Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2022

01_Program obnovy venkova

OSR

20.01.2022

07.02.2022

01_01_Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2022

01_Program obnovy venkova

OSR

20.01.2022

07.02.2022

01_01_Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2022

01_Program obnovy venkova

OSR

01_01_Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2022

02_Životní prostředí

OŽPZ

01.01.2022

31.05.2022

02_01_Program na podporu lesních
ekosystémů 2020-2025

02_Životní prostředí

OŽPZ

31.01.2022

18.02.2022

02_02_Program na podporu včelařů na
území Olomouckého kraje 2022

02_Životní prostředí

OŽPZ

04.04.2022

22.04.2022

02_03_Program na podporu aktivit v oblasti
životního prostředí a zemědělství 2022

dotační titul
01_01_01_Podpora
budování a obnovy
infrastruktury obce
01_01_02_Podpora
zpracování územně
plánovací dokumentace
01_01_03_Podpora
přípravy projektové
dokumentace
01_01_04_Podpora
přípravy projektové
dokumentace výstavby
obecních bytů

03_01_01_Výstavba,
dostavba, intenzifikace
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy
čistíren odpadních vod
vodohospodářské infrastruktury na území
včetně kořenových
Olomouckého kraje 2022
čistíren odpadních vod a
kanalizací
03_01_02_Výstavba a
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy
dostavba vodovodů pro
vodohospodářské infrastruktury na území
veřejnou potřebu a
Olomouckého kraje 2022
úpraven vod
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy 03_01_03_Obnova
vodohospodářské infrastruktury na území
environmentálních funkcí
Olomouckého kraje 2022
území
03_02_Dotace obcím na území
Olomouckého kraje na řešení mimořádných
událostí v oblasti vodohospodářské
infrastruktury 2022
04_01_Program na podporu vzdělávání na
vysokých školách v Olomouckém kraji v
roce 2022

řídící
orgán

ZOK

ZOK

ZOK

ZOK

DP se neřídí vzorovými pravidly - považováno za
veřejnou podporu. Komise vydala dne 27. 11. 2019
rozhodnutí č. C(2019) 8643 k veřejné podpoře č. SA.54137
(2019/N) „Dotační rámec pro poskytování příspěvků na
podporu hospodaření v lesích“, kterým poskytování podpory
ZOK/ROK
schválila. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu OK v
rámci DP „Program na podporu lesních ekosystémů 2020 –
2025“ schválená usnesením ZOK č. UZ/22/57/2020 ze dne
21. 09. 2020 vychází z dotačního rámce schváleného
Komisí.

ROK
ZOK/ROK

03_Vodohospodářská infrastruktura

OŽPZ

23.03.2022

14.04.2022

03_Vodohospodářská infrastruktura

OŽPZ

23.03.2022

14.04.2022

03_Vodohospodářská infrastruktura

OŽPZ

23.03.2022

14.04.2022

03_Vodohospodářská infrastruktura

OŽPZ

23.03.2022

24.06.2022

04_Vzdělávání

OŠM

13.01.2022

21.01.2022

04_Vzdělávání

OŠM

10.01.2022

28.01.2022

04_02_Studijní stipendium Olomouckého
kraje na studium v zahraničí v roce 2022

ROK

04_Vzdělávání

OŠM

17.01.2022

28.01.2022

04_03_Program na podporu
environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

ZOK

04_Vzdělávání

OŠM

17.01.2022

18.02.2022

04_04_Program na podporu práce s dětmi a
mládeží v Olomouckém kraji v roce 2022

ROK

28.01.2022

05_01_Program podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2022

05_Podpora kultury

OSKPP

17.01.2022
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poznámka

ZOK

ZOK

ZOK

ZOK

ZOK

V části hodnotících kritérií se DP neřídí vzorovými
pravidly, jelikož jsou kritéria hodnocena pouze v rovině
splnil-nesplnil.
V části hodnotících kritérií se DP neřídí vzorovými
pravidly, jelikož jsou kritéria hodnocena pouze v rovině
splnil-nesplnil. Dvoukolový program.

Dvoukolový program. Pravidla dotačního programu se v
části hodnotících kritérií neřídí vzorovými pravidly, v
ZOK/ROK
odst. 9.7. pravidel byla hodnotící kritéria pro oblast B
rozšířena z doporučeného počtu čtyř na osm kritérií.
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oblast podpory

odbor

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí od

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí do

Dotační programy - předpokládané
vyhlášení pro r. 2022

Pravidla dotačního programu se v části hodnotících kritérií
neřídí vzorovými pravidly, v odst. 9.7. pravidel byla
ZOK/ROK
hodnotící kritéria pro oblast B rozšířena z doporučeného
počtu čtyř na pět kritérií.

ZOK/ROK

05_Podpora kultury

OSKPP

17.01.2022

28.01.2022

05_02_Program na podporu stálých
profesionálních souborů v Olomouckém kraji
v roce 2022

05_Podpora kultury

OSKPP

17.01.2022

28.01.2022

05_03_Program na podporu investičních
projektů v oblasti kultury v Olomouckém
kraji v roce 2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

22.10.2021

03.11.2021

dotační titul

06_01_Program na podporu sportovní
činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022

Dotační titul byl vyhlášen v září 2021. S dodržením
obecných Zásad pro poskytování finanční podpory a
ZOK/ROK obecných principů schválených vzorových dokumentů se
bude DT řídit vlastními pravidly pro poskytování
dotací nikoliv striktně Vzorovým DP 2022.
Dotační titul byl vyhlášen v září 2021. S dodržením
obecných Zásad pro poskytování finanční podpory a
ZOK/ROK obecných principů schválených vzorových dokumentů se
bude DT řídit vlastními pravidly pro poskytování
dotací nikoliv striktně Vzorovým DP 2022.
ZOK/ROK Dvoukolový program.

06_Sport a volný čas

OSKPP

22.10.2021

03.11.2021

06_01_Program na podporu sportovní
činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

17.01.2022

11.02.2022

06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022

06_02_01_Podpora
sportovních akcí

06_Sport a volný čas

OSKPP

03.03.2022

14.04.2022

06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022

06_02_02_Dotace na
získání trenérské licence

06_Sport a volný čas

OSKPP

24.01.2022

01.04.2022

06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022

06_02_03_Podpora
reprezentantů ČR z
Olomouckého kraje

01.04.2022

06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022

06_02_04_Podpora
mládežnických
reprezentantů ČR (do 21
let) z Olomouckého kraje

OSKPP

24.01.2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

28.04.2022

13.05.2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

13.06.2022

08.07.2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

14.01.2022

11.02.2022

poznámka

06_01_01_Podpora
celoroční sportovní
činnosti

06_01_02_Podpora
přípravy dětí a mládeže
na vrcholový sport

06_Sport a volný čas

řídící
orgán

06_03_Program na podporu volnočasových
aktivit se zaměřením na tělovýchovu a
rekreační sport v Olomouckém kraji v roce
2022
06_04_Program na podporu sportovní
činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji
v roce 2022
06_05_Program na podporu
handicapovaných sportovců v Olomouckém
kraji v roce 2022

ROK

ZOK/ROK

ROK

ROK

ROK

ROK

06_06_Program na podporu investičních
akcí v oblasti sportu – technické a sportovní
vybavení sportovních a tělovýchovných
zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

27.05.2022

24.06.2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

17.01.2022

04.02.2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

17.01.2022

04.02.2022

06_Sport a volný čas

OSKPP

17.01.2022

31.01.2022

06_09_Víceletá podpora v oblasti sportu
2022-2024

06_09_01_Víceletá
podpora významných
sportovních akcí

ZOK

Předpokládaný objem financí, minimální a maximální
částka jsou uvedeny za 3 roky.

06_Sport a volný čas

OSKPP

17.01.2022

31.01.2022

06_09_Víceletá podpora v oblasti sportu
2022-2024

06_09_02_Víceletá
podpora sportovní
činnosti

ZOK

Předpokládaný objem financí, minimální a maximální
částka jsou uvedeny za 3 roky.

07_Památková péče

OSKPP

24.01.2022

04.02.2022

07_01_Program památkové péče v
Olomouckém kraji v roce 2022

07_01_01_Obnova
kulturních památek

ZOK/ROK
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ZOK/ROK

06_07_Program na podporu rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého
kraje v roce 2022
06_08_Program na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení
kofinancovaných z Národní sportovní
agentury v roce 2022

ZOK/ROK

ZOK
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oblast podpory

07_Památková péče

odbor

OSKPP

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí od

24.01.2022

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí do

04.02.2022

07_Památková péče

OSKPP

24.01.2022

04.02.2022

08_Podpora sociální oblasti

OSV

24.01.2022

04.02.2022

08_Podpora sociální oblasti

OSV

24.01.2022

04.02.2022

08_Podpora sociální oblasti

OSV

24.01.2022

04.02.2022

08_Podpora sociální oblasti

OSV

Dotační programy - předpokládané
vyhlášení pro r. 2022

dotační titul

07_01_Program památkové péče v
Olomouckém kraji v roce 2022

07_01_02_Obnova
staveb drobné
architektury místního
významu

07_01_Program památkové péče v
Olomouckém kraji v roce 2022

07_01_03_Obnova
nemovitostí, které nejsou
kulturní památkou,
nacházejících se na území ZOK/ROK
památkových rezervací,
památkových zón a jejich
ochranných pásem

08_01_Dotační program pro sociální oblast
2022
08_01_Dotační program pro sociální oblast
2022
08_01_Dotační program pro sociální oblast
2022
08_01_Dotační program pro sociální oblast
2022

08_01_01_Podpora
prevence kriminality
08_01_02_Podpora
prorodinných aktivit
08_01_03_Podpora
aktivit směřujících k
sociálnímu začleňování
08_01_04_Podpora
infrastruktury sociálních
služeb na území
Olomouckého kraje

OSV

09_Doprava

ODSH

14.01.2022

31.01.2022

09_Doprava

ODSH

14.01.2022

31.01.2022

09_Doprava

ODSH

14.01.2022

31.01.2022

09_01_Podpora výstavby a oprav
cyklostezek 2022
09_02_Podpora opatření pro zvýšení
bezpečnosti provozu a budování přechodů
pro chodce 2022
09_03_Podpora výstavby, obnovy a
vybavení dětských dopravních hřišť 2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

31.01.2022

11.02.2022

10_01_Program na podporu zdraví a
zdravého životního stylu v roce 2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

31.01.2022

11.02.2022

10_01_Program na podporu zdraví a
zdravého životního stylu v roce 2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

11.04.2022

29.04.2022

10_02_Program pro oblast protidrogové
prevence v roce 2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

11.04.2022

29.04.2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

11.04.2022

29.04.2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

11.04.2022

29.04.2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ

14.06.2022

29.07.2022

10_Zdraví a protidrogová prevence

OZ
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10_02_Program
prevence v roce
10_02_Program
prevence v roce

pro oblast protidrogové
2022
pro oblast protidrogové
2022

10_02_Program pro oblast protidrogové
prevence v roce 2022
10_03_Program pro vzdělávání ve
zdravotnictví v roce 2022
10_04_Program podpory stipendií
poskytovatelů akutní lůžkové péče v roce
2022

poznámka

ZOK/ROK

ZOK/ROK
ZOK/ROK
ZOK/ROK

ZOK/ROK
Pravidla dotačního programu byla schválena v září
2021. S dodržením obecných Zásad pro poskytování
finanční podpory a specifických podmínek Programu
finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji se bude Podprogram č. 2 řídit
ZOK/ROK
vlastními pravidly pro poskytování dotací, nikoliv
Vzorovým DP 2022. Výzva pro podávání žádostí bude
zveřejněna v lednu/únoru 2022. Žadatelem mohou být
poskytovatelé
sociálních
služeb
mimo
obcí
a
příspěvkových organizací.

08_02_Program finanční podpory
poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji – Podprogram č. 2

08_Podpora sociální oblasti

řídící
orgán

ZOK
ZOK
ZOK
10_01_01_Podpora
zdravotně-preventivních
aktivit pro všechny
skupiny obyvatel
10_01_02_Podpora
významných aktivit v
oblasti zdravotnictví
10_02_01_Kontaktní a
poradenské služby a
terénní programy
10_02_02_Ambulantní
léčba
10_02_03_Doléčovací
programy
10_02_04_Specifická
selektivní a indikovaná
primární prevence

ROK

ZOK/ROK

ROK
ROK
ROK
ROK
ZOK/ROK
ZOK/ROK
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oblast podpory

odbor

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí od

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí do

Dotační programy - předpokládané
vyhlášení pro r. 2022

dotační titul
11_01_01_Podpora
poskytovatelů lůžkové
paliativní péče
11_01_02_Podpora
poskytovatelů domácí
paliativní péče
11_01_03_Podpora
specializačního vzdělávání
lékařů v oblasti paliativní
péče
11_01_04_Podpora
odborného vzdělávání
nelékařských
zdravotnických
pracovníků v oblasti
paliativní péče
12_01_01_Nadregionální
akce cestovního ruchu
12_01_02_Podpora
rozvoje zahraničních
vztahů
12_01_03_Podpora
turistických informačních
center

řídící
orgán

11_Podpora paliativní péče

OZ

04.04.2022

15.04.2022

11_01_Program na podporu poskytovatelů
paliativní péče v roce 2022

11_Podpora paliativní péče

OZ

04.04.2022

15.04.2022

11_01_Program na podporu poskytovatelů
paliativní péče v roce 2022

11_Podpora paliativní péče

OZ

04.04.2022

15.04.2022

11_01_Program na podporu poskytovatelů
paliativní péče v roce 2022

11_Podpora paliativní péče

OZ

04.04.2022

15.04.2022

11_01_Program na podporu poskytovatelů
paliativní péče v roce 2022

12_Cestovní ruch a zahraniční vztahy

OKH

17.01.2022

31.01.2022

12_01_Program na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů 2022

12_Cestovní ruch a zahraniční vztahy

OKH

24.01.2022

04.02.2022

12_01_Program na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů 2022

12_Cestovní ruch a zahraniční vztahy

OKH

01.02.2022

15.02.2021

12_01_Program na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů 2022

12_Cestovní ruch a zahraniční vztahy

OKH

01.02.2022

28.02.2022

12_01_Program na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů 2022

12_01_04_Podpora
rozvoje cestovního ruchu

ZOK/ROK

02.05.2022

13_01_Dotace na činnost a akce spolků
hasičů a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje 2022

13_01_01_Dotace na
akce spolků hasičů a
pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje 2022.

ROK

21.01.2022

13_01_Dotace na činnost a akce spolků
hasičů a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje 2022

13_01_02_Dotace na
činnost spolků hasičů a
pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje 2022

ZOK/ROK

13_Podpora krizového řízení

13_Podpora krizového řízení

OKH

OKH

28.03.2022

14.01.2022

13_Podpora krizového řízení

OKH

14.01.2022

07.02.2022

13_02_Program na podporu JSDH 2022

13_Podpora krizového řízení

OKH

14.01.2022

31.01.2022

13_02_Program na podporu JSDH 2022

14_Podpora místních produktů

OSR

20.01.2022

07.02.2022

14_Podpora místních produktů

OSR

20.01.2022

07.02.2022

15_Smart region

OSR

15.03.2022

04.04.2022
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14_01_Program na podporu místních
produktů 2022
14_01_Program na podporu místních
produktů 2022
15_01_Smart region Olomoucký kraj 2022

13_02_01_Dotace na
pořízení, technické
zhodnocení a opravu
požární techniky, nákup
věcného vybavení a
zajištění akceschopnosti
JSDH obcí Olomouckého
kraje 2022
13_02_02_Dotace na
pořízení cisternových
automobilových stříkaček
a dopravních automobilů
pro JSDH obcí
Olomouckého kraje s
dotací MV ČR 2022
14_01_01_Podpora
regionálního značení
14_01_02_Podpora
farmářských trhů

poznámka

ZOK/ROK

ZOK/ROK

ROK

ROK

ZOK/ROK
ZOK/ROK

ZOK/ROK

ZOK

ZOK

ZOK/ROK
ZOK/ROK
ZOK
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oblast podpory

16_Mikroprojekty

odbor

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí od

PŘEDPOKLÁDANÝ
příjem žádostí do

OSR

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2021
12.–Poskytování finanční podpory z rozpočtu OK–doplňující dokumenty
Příloha č. 17-Seznam předpokládaných dotačních programů Olom.kraje pro r.2022

Dotační programy - předpokládané
vyhlášení pro r. 2022

16_01_Projekty Místních akčních skupin

dotační titul

řídící
orgán

poznámka

ZOK
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