
7.1 Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje 
na období 2017 - 2020 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana, Žerotínovo nám. 

449/3, 601 82 Brno, tel. 541 651 540, 541 651 582, 541 658 897 

Kontaktní 

osoba: 
Ing. Jana Martinková, martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz 
Ing. Dana Kadlčková, kadlckova.dana@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 

programu:  
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

 

Cíle dotačního programu:  

Cílem poskytnutí finanční podpory v dotačním programu je zabezpečení zlepšení materiálně 
technického vybavení a systematická podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje 
jednotkami požární ochrany.  V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraje přispívají k zabezpečení plošného pokrytí území kraje 
jednotkami požární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

Finanční podpora v rámci tohoto dotačního programu není určena na výchovné, preventivní, sportovní, 
spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany (včetně požárního sportu). 

Dotační program není určen na spolufinancování projektů realizovaných v rámci dotačního programu 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ – Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky,  
Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu a Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice. 
Podpora těchto projektů bude řešena mimo tento dotační program. 

 

Předmět dotace: 

Dotace jsou určeny na: 

a) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky, 
b) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic,  
c) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany.  

 

Výše dotace:  

Maximální výše požadované a poskytnuté dotace: 

a) na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS 
(cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního 

programu, se poskytuje dotace v maximální výši 1.000.000,- Kč, nebo 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/


b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní 
automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 

3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500.000,- Kč, nebo 
c) na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová 

stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a 
RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního 
programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200.000 Kč, nebo 

d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální 

výši  800.000,- Kč,nebo 
e) na pořízení, rekonstrukci a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č. 

3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200.000,- Kč. 
 
Minimální výše požadované a poskytnuté dotace je 15.000,- Kč.  

30% spoluúčast obce.  

Příjemci dotace: 

Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s 

ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Alokovaná částka: 25.000.000,-Kč 

Termín podání žádostí: 12.02.2018 do 28.02.2018 16:00 hod. 

 

 

 


