
7.1 Dotační program Zdravé municipality JMK 2018 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor útvar řízení kvality, Žerotínovo nám. 
3, 601 82, Brno, tel. 541 658 835 

Kontaktní osoba: 
 

Ing. Šárka Žižlavská, mail: zizlavska.sarka@kr-jihomoravsky.cz; telefon: 
541 651 309 

Informace o 
programu:  

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

 

 

Cíle dotačního programu: 

 Cílem dotačního programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného 

rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných a tím podporovat zvyšování kvality veřejné správy. 

Předmět dotace:  

V rámci tohoto Programu mohou být financovány projekty a činnosti, jejichž obsah koresponduje se 

Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020.  

Účelem poskytnutí dotace je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení 

na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy MA 21 a popularizace a propagace 

konceptu udržitelného rozvoje, MA 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst a mikroregionů v JMK.  

Podpořeny budou činnosti, kterými se rozumí: 

• zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, 
Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů apod.,  

• pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí (např. 
zdravý životní styl, prevence úrazů, zdravá výživa, ochrana životního prostředí), formou 
přednášek, výstav, prezentací, besed, soutěží s naučnou tématikou atd.,  

• aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a činností 
směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21  (např. 
dotazníková šetření, diskusní fóra,  kulaté stoly k různým komunitním tématům), 

• tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře 
zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně 
analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné). 

 

Výše dotace:   

Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 50.000,- Kč. 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 14.000,- Kč. 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 20 % z celkových uznatelných výdajů 
projektu, pokud není stanoveno jinak.  
 

 

Příjemci dotace:  

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


• obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v územním obvodu Jihomoravského kraje,  

• svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v územním obvodu Jihomoravského kraje. 
 

Podmínkou přidělení dotace je, aby žadatel uplatňoval principy místní Agendy 21 (dále jen „MA 21“) 

a/nebo se účastnil Projektu Zdravý kraj. 

Alokovaná částka: 500.000,- Kč 

 

Termín podání žádostí: 12.02.2018 do 23.02.2018 do 16:00 hod. 

 


