Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

03_01_Program na
podporu lesních
ekosystémů 2020-2025

účel
Účelem Programu na podporu
lesních ekosystémů 2020 - 2025 je
poskytnutí dotace na podporu
pěstební činnosti v lesích na území
Olomouckého kraje: Umělá obnova
smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním
vegetačním stupni.

příjem
žádostí od
01.01.2021

příjem
žádostí do
31.05.2021

celková alokace

podrobnosti

8000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/program-napodporu-lesnichekosystemu-20202025-prijem-zadosti1-1-31-5-2021-cl5058.html

03_02_ Program na
podporu včelařů na
území Olomouckého
kraje 2021

03_02_01_Podpora
začínajících včelařů

Obecným účelem vyhlášeného
22.02.2021
dotačního titulu 1 je částečná úhrada
počátečních výdajů začínajících
včelařů. Dotace musí být použita na
nákup úlů, plemenného a chovného
materiálu a nákup základního
vybavení.

12.03.2021

300000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html

03_02_ Program na
podporu včelařů na
území Olomouckého
kraje 2021

03_02_02_Podpora
stávajících včelařů

Obecným účelem vyhlášeného
22.02.2021
dotačního titulu je podpora obnovy
starších úlů a tím zkvalitnění chovu
včelstev a obnova včelstev
zlikvidovaných na pokyn orgánů
Státní veterinární správy. Účelem
poskytnutí dotace je částečná úhrada
výdajů stávajících včelařů.

12.03.2021

438000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html

03_03_ Program na
podporu aktivit v
oblasti životního
prostředí a zemědělství
2021

03_03_02_Podpora akcí
zaměřených na oblast
životního prostředí a
zemědělství a podpora
činnosti zájmových
spolků a organizací,
předmětem jejichž
činnosti je oblast
životního prostředí a
zemědělství

Podpora zvýšení povědomí široké
05.04.2021
veřejnosti v oblasti environmentální,
udržitelného rozvoje, využívání
krajiny a v oblasti zemědělství. Dále
si dotační titul klade za cíl rozvoj
zájmové činnosti a volnočasových
aktivit v těchto oblastech a přispět
tak k zachování či zlepšení biologické
rozmanitosti a různorodosti přírody a
krajiny Olomouckého kraje.

23.04.2021

2000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

05_02_Studijní
stipendium
Olomouckého kraje na
studium v zahraničí v
roce 2021

Účelem dotačního programu je:
- finanční podpora zahraničních
studijních pobytů žáků denního
studia středních škol se sídlem na
území Olomouckého kraje, studentů
vyšších odborných škol se sídlem na
území Olomouckého kraje nebo
studentů vybraných studijních oborů
vysokých škol na celém území ČR s
trvalým pobytem na území
Olomouckého kraje;
- motivace žáků a studentů k lepším
studijním
výsledkům;
- podpora jazykového vzdělávání.

04.01.2021

22.01.2021

500000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/05-02-studijnistipendiumolomouckeho-krajena-studium-vzahranici-v-roce2021-prijem-zadosti4-1-22-1-2021-cl5039.html

06_01_Program
podpory kultury
v Olomouckém kraji
v roce 2021 - 1. kolo

Obecným účelem vyhlášeného
25.01.2021
dotačního programu je podpora a
rozšíření kvalitních a hodnotných
typů kulturních aktivit v
Olomouckém kraji ve veřejném
zájmu a v souladu s cíli Olomouckého
kraje zejména v následujících
oblastech: pořádání kulturních akcí
(např. koncerty či divadelní
představení, folklorní festivaly,
výchovné koncerty, festivaly a
přehlídky, akce k výročím), podpora
aktivit neprofesionálních kulturních a
uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity
související s územím kraje, umělecká
činnost místních autorů, výstavní a
galerijní činnost, literární a
audiovizuální tvorba, vydávání a
překlady odborné a umělecké

05.02.2021

13000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/06-01-programpodpory-kultury-volomouckem-kraji-vroce-2021-prijemzadosti-25-1-5-22021-1-kolo-cl5094.html
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

Obecným účelem vyhlášeného
07.06.2021
dotačního programu
je podpora a rozšíření kvalitních a
hodnotných typů kulturních aktivit v
Olomouckém kraji ve veřejném
zájmu a v souladu s cíli Olomouckého
kraje zejména v následujících
oblastech: pořádání kulturních
akcí (např. koncerty či divadelní
představení, folklorní festivaly,
výchovné koncerty, festivaly a
přehlídky, akce k výročím), podpora
aktivit neprofesionálních
kulturních a uměleckých sdružení,
tvůrčí aktivity související s územím
kraje, umělecká činnost místních
autorů, výstavní a galerijní
činnost, literární a audiovizuální
tvorba, vydávání a překlady odborné
a umělecké literatury, kulturní
periodika, dokumentární
díla zaměřená na kraj, historii,
současnost a na jeho obyvatele,

18.06.2021

2000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html

literatury, kulturní periodika,
dokumentární díla zaměřená na kraj,
historii, současnost a na jeho
obyvatele, původní tvorba odrážející
život v kraji, kulturně-vzdělávací
činnost, mj. přednášky, workshopy,
semináře a konference, reprezentace
a propagace kraje, např. na
kulturních akcích nadregionálního
významu, celorepublikového
charakteru nebo v zahraničí.
06_01_Program
podpory kultury
v Olomouckém kraji
v roce 2021 - 2. kolo
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

původní tvorba odrážející
život v kraji, kulturně-vzdělávací
činnost, mj. přednášky, workshopy,
semináře a konference, reprezentace
a propagace kraje, např. na
kulturních akcích nadregionálního
významu, celorepublikového
charakteru nebo v zahraničí.
07_02_Program na
podporu sportu v
Olomouckém kraji v
roce 2021

07_02_02_Dotace na
Obecným účelem vyhlášeného
získání trenérské licence dotačního titulu 2 je podpora
motivace ke zvyšování vzdělání u
trenérů mládeže v regionu
Olomouckého kraje formou snížení
nákladů na získání trenérského
vzdělání.

05.03.2021

16.04.2021

200000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html

07_02_Program na
podporu sportu v
Olomouckém kraji v
roce 2021

07_02_03_Podpora
reprezentantů ČR z
Olomouckého kraje

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního titulu je podpora
zkvalitnění sportovní přípravy a
zvýšení výkonnosti reprezentantů
České republiky v individuálních
sportech v regionu Olomouckého
kraje.

25.01.2021

01.04.2021

2000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/07-02-3-podporareprezentantu-cr-zolomouckeho-krajeprijem-zadosti-25-11-4-2021-cl5102.html

07_02_Program na
podporu sportu v
Olomouckém kraji v
roce 2021

07_02_04_Podpora
mládežnických
reprezentantů ČR (do
21 let) z Olomouckého
kraje

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního titulu 4 je podpora
zkvalitnění sportovní přípravy a
zvýšení výkonnosti mládežnických
reprezentantů České republiky v
individuálních sportech v regionu
Olomouckého kraje.

15.01.2021

01.04.2021

2500000,00 Kč

https://www.olkraj.cz
/07-02-4-podporamladeznickychreprezentantu-cr-do21-let-zolomouckeho-krajeprijem-zadosti-15-11-4-2021-cl5049.html
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od
16.04.2021

příjem
žádostí do
30.04.2021

celková alokace

podrobnosti

1250000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html

07_03_Program na
podporu volnočasových
aktivit se zaměřením na
tělovýchovu a rekreační
sport v Olomouckém
kraji v roce 2021

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního programu je finanční
podpora činností nekomerčního,
neziskového a obecně prospěšného
charakteru v oblasti volného času se
zaměřením na tělovýchovu a
rekreační sport, dále finanční
podpora a rozvoj pravidelných
(celoroční činnost) i příležitostných
(jednotlivé akce) volnočasových
aktivit obyvatel regionu se
zaměřením na tělovýchovu a
rekreační sport a podpora pořádání
nesoutěžních aktivit v oblasti
volného času se zaměřením na
tělovýchovu (aktivity nesoutěžního
charakteru směřující k rozvíjení
pohybových dovedností) a rekreační
sport (příležitostné sportování bez
oficiální registrace).

07_05_Program na
podporu
handicapovaných
sportovců v
Olomouckém kraji v
roce 2021

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního programu je finanční
podpora zaměřená cíleně na
sportovní činnost handicapovaných
sportovců u sportovních klubů v
regionu Olomouckého kraje a na
sportovní činnost handicapovaných
sportovců.

15.01.2021

12.02.2021

1500000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/07-05-programna-podporuhandicapovanychsportovcu-volomouckem-kraji-vroce-2021-prijemzadosti-15-1-12-22021-cl-5050.html

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního titulu 08_01_01_Obnova
kulturních památek je podpora
obnovy kulturních památek v

25.01.2021

05.02.2021

10550000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/08-01-1-obnovakulturnich-pamatekprijem-zadosti-25-1-

08_01_Program
památkové péče v
Olomouckém kraji v
roce 2021

08_01_01_Obnova
kulturních památek

5

Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

Olomouckém kraji ve veřejném
zájmu a v souladu s cíli Olomouckého
kraje a to zejména záchrana a oprava
objektů památkové a historické
hodnoty nacházejících se ve špatném
technickém stavu, zachování
kulturně historického charakteru a
výpovědní hodnoty kulturních
památek, zvýšení prezentace
památkového fondu v krajském i
celostátním měřítku, soulad způsobu
využití památky s charakterem jejích
kulturně historických hodnot.
08_01_Program
památkové péče v
Olomouckém kraji v
roce 2021

08_01_02_Obnova
staveb drobné
architektury místního
významu

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního titulu 08_01_02_Obnova
staveb drobné architektury místního
významu je podpora obnovy staveb
drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji ve
veřejném zájmu a v souladu s cíli
Olomouckého kraje a to zejména
záchrana a oprava objektů
památkové a historické hodnoty
nacházejících se ve špatném
technickém stavu, zachování
kulturně historického charakteru a
výpovědní hodnoty staveb drobné
architektury místního významu,
zvýšení prezentace památkového
fondu v krajském i celostátním
měřítku, soulad způsobu využití
stavby drobné architektury místního
významu s charakterem jejích
kulturně historických hodnot.

6

podrobnosti
5-2-2021-cl5096.html

25.01.2021

05.02.2021

1000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/08-01-2-obnovastaveb-drobnearchitekturymistniho-vyznamuprijem-zadosti-25-15-2-2021-cl5099.html

Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

08_01_Program
památkové péče v
Olomouckém kraji v
roce 2021

08_01_03_Obnova
nemovitostí, které
nejsou kulturní
památkou,
nacházejících se na
území památkových
rezervací a
památkových zón

Obecným účelem vyhlášeného
25.01.2021
dotačního titulu 08_01_03_Obnova
nemovitostí, které nejsou kulturní
památkou, nacházejících se na území
památkových rezervací a
památkových zón je podpora obnovy
nemovitostí, které nejsou kulturní
památkou, nacházejících se na území
památkových rezervací a pam. zón
v Olom. kraji ve veřejném zájmu a v
souladu s cíli Olomouckého kraje a to
zejména záchrana a oprava objektů
památkové a historické hodnoty
nacházejících se ve špatném
technickém stavu, zachování
kulturně hist. charakteru a výpovědní
hodnoty nemovitostí, které nejsou
kulturní památkou, nacházejících se
na území památkových rezervací
a pam. zón, zvýšení prezentace
památkového fondu v krajském i
celostátním měřítku, soulad způsobu
využití nemovitostí, které nejsou
kulturní památkou, nacházejících se
na území památkových rezervací
a pam. zón s charakterem jejích
kulturně historických hodnot.

05.02.2021

1500000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/08-01-3-obnovanemovitosti-kterenejsou-kulturnipamatkounachazejicich-se-nauzemi-pamatkovychrezervaci-apamatkovych-zonprijem-zadosti-25-15-2-2021-cl5100.html

09_01_Dotační
program pro sociální
oblast 2021

09_01_03_Podpora
prorodinných aktivit

Účelem vyhlášeného dotačního titulu 25.01.2021
je podpora akcí/činností z oblasti
prorodinné politiky určených k
rozvoji partnerských vztahů,
rodičovských kompetencí, stability
rodiny, harmonizaci rodinného a
profesního života, výchovu k

05.02.2021

1500000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/09-01-3-podporaprorodinnychaktivit-prijemzadosti-25-1-5-22021-cl-5045.html
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

odpovědnosti, mezigenerační soužití
a aktivit zaměřených na podporu
náhradní rodinné péče.
Dotační titul vychází z Koncepce
rodinné politiky Olomouckého kraje
na období 2019-2022 a Akčního
plánu Koncepce rodinné politiky
Olomouckého kraje na rok 2021.
09_01_Dotační
program pro sociální
oblast 2021

09_01_04_Podpora
aktivit směřujících k
sociálnímu začleňování

Podpora projektů směřujících k
sociálnímu začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením
zejména z důvodu věku, zdravotního
stavu nebo způsobu života, a
podpora veřejně prospěšné činnosti
v oblasti sociální na území
Olomouckého kraje.

25.01.2021

05.02.2021

2250000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/09-01-4-podporaaktivit-smerujicichk-socialnimuzaclenovani-prijemzadosti-25-1-5-22021-cl-5046.html

11_01_Program na
podporu zdraví a
zdravého životního
stylu v roce 2021

11_01_01_Podpora
zdravotněpreventivních aktivit
pro všechny skupiny
obyvatel

Podpora realizace ozdravných,
edukačních a rehabilitačních aktivit
určených pro specifické skupiny
obyvatel (zdravotně znevýhodnění a
zdravotně ohrožení občané včetně
dětí a seniorů) a podpora
nekomerční, neziskové a obecně
prospěšné činnosti organizací
zaměřených na pomoc specifickým
skupinám obyvatel (dotaci lze použít
na zajištění celoroční činnosti).
Podpořena může být také realizace
vzdělávacích, výchovných a
praktických aktivit zaměřených na
zdravý životní styl, zvyšování
informovanosti o možnostech
prevence v oblasti zdraví a na

06.04.2021

16.04.2021

700000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

Podpora akcí/projektů, významných 06.04.2021
svým rozsahem, obsahem nebo
přínosem, pořádaných na území
Olomouckého kraje nebo pro
obyvatele Olomouckého kraje. Do
výše max. 400 tis. Kč mohou být
podpořeny akce/projekty učené
široké veřejnosti, zaměřené na
zlepšování informovanosti o zdravém
způsobu života a o prevenci v oblasti
zdraví, a akce/projekty, zaměřené na
zlepšování zdravotního stavu dětí se
zdravotním či kombinovaným
postižením včetně neurologického
pomocí speciálních rehabilitací
nehrazených z veřejného zdravotního
pojištění, poskytované dětem z
Olomouckého kraje (přičemž každé
dítě může být zařazeno pouze do
jednoho projektu podporovaného
Olomouckým krajem). Do výše max.
400 tis. Kč lze podpořit rovněž
aktivity související s dárcovstvím krve
(oceňování dárců krve a propagace
dárcovství) a s výukou první pomoci.
Do stejné výše může být podpořena

16.04.2021

1550000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/aktualni-dotacniprogramy-cl4980.html

výchovu občanů k péči o vlastní
zdraví, realizovaných pro všechny
skupiny obyvatel. Podpořit lze rovněž
jednorázové akce organizované pro
osoby pracující ve zdravotnictví ke
zvyšování a udržování jejich
pracovních dovedností a odborných
kompetencí.
11_01_Program na
podporu zdraví a
zdravého životního
stylu v roce 2021

11_01_02_Podpora
významných aktivit v
oblasti zdravotnictví
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Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

Obecným účelem vyhlášeného
25.01.2021
dotačního titulu je podpora akcí,
které splňují následující kritéria:
a) akce nadregionálního nebo
mezinárodního významu a významný
vliv na návštěvnost v jednotlivých
turistických lokalitách,
b) pravidelně se opakující akce,
c) potenciál pro zvyšování
návštěvnosti akce a udržitelnost
akce,
d) vícedenní akce (min. 2 dny; tj.
délka trvání více než 24 hod),
e) součinnost s příslušným sdružením
cestovního ruchu (např. vzájemná

05.02.2021

1000000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/13-01-01nadregionalni-akcecestovniho-ruchu-cl5103.html

realizace významných jednorázových
vzdělávacích akcí a seminářů pro
pracovníky ve zdravotnictví,
zaměřených na praktický nácvik či
zafixování odborných dovedností;
dotaci lze použít pouze na výdaje
související s odbornou částí akce.
Částkou max. do 150 tis. Kč může být
podpořena organizace odborných
kongresů a konferencí v různých
oblastech zdravotnictví s výjimkou
paliativní péče, přičemž dotace může
být použita výhradně na zajištění
odborné části akce. V tomto
dotačním titulu nelze podpořit
aktivity, které je možné podpořit v
rámci dotačního programu Program
na podporu poskytovatelů paliativní
péče v roce 2021.
13_01_Program na
podporu cestovního
ruchu a zahraničních
vztahů 2021

13_01_01_Nadregionál
ní akce cestovního
ruchu

10

Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti

propagace),
f) přímé zapojení místní občanské
společnosti a partnerů z místa konání
akce,
g) širší cílová skupina - věkově,
zájmově apod. (nutno specifikovat
cílové skupiny a jejich zapojení, aby i
úzkoprofilová akce zaměřená na
specifické téma a přímo oslovující
vybranou cílovou skupinu byla
podporovatelná, cílové skupiny musí
být otevřené – tj. nikoliv „klubové
akce“), a
h) podíl na obnově tradic regionu a
historické návaznosti na předchozí
akce.
13_01_Program na
podporu cestovního
ruchu a zahraničních
vztahů 2021

13_01_02_Podpora
rozvoje zahraničních
vztahů Olomouckého
kraje

Účelem dotačního titulu je podpora:
a) školských, vzdělávacích a
vědeckých projektů (zejména
spolupráce škol a mládežnických
organizací),
b) projektů v oblasti sociální a
zdravotní péče,
c) kulturních projektů,
d) projektů v oblasti hospodářské
spolupráce (včetně cestovního ruchu
a lázeňství),
e) sportovních projektů.

25.01.2021

05.02.2021

400000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/13-01-2-podporarozvojezahranicnich-vztahuolomouckeho-krajecl-5105.html

13_01_Program na
podporu cestovního
ruchu a zahraničních
vztahů 2021

13_01_03_Podpora
zkvalitnění služeb
turistických
informačních center v
Olomouckém kraji

Účelem vyhlášeného dotačního titulu 25.01.2021
je podpora:
a) zajištění rozšiřujících služeb
poskytovaných turistům jako
průvodcovství, zajištění komplexnější

05.02.2021

600000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/13-01-03-podporazkvalitneni-sluzebturistickychinformacnich-

11

Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

akce skupinám či jednotlivcům,
tvorba nových produktů, tvorba
programů pro různé cílové skupiny
apod.,
b) podpora zajištění provozu TIC v
rámci rozšíření otevírací doby nad
rámec běžné pracovní doby (snížení
mzdových výdajů v období od 1. 6.
do 30. 9. 2021),
c) podpora dalšího odborného
vzdělávání pracovníků TIC,
d) rozšíření/zkvalitnění
komunikačních kanálů (tvorba
responzivního designu webu TIC,
technická podpora on-line transferu
kalendáře akcí z lokálního webu
žadatele na portál www.oktourism.cz, zřízení wifi
routeru/chargepointu před budovou
TIC aj.)
e) zajištění technického zázemí pro
cykloturisty a sportovního vybavení
pro turisty (stojany na kola, servisní
pomůcky na kola, trekingové hole,
aj.),
f) tvorba materiálů propagující
turistické cíle v lokalitě (trhací mapy,
letáky, aj.),
g) naplnění podmínek certifikace TIC
v rámci Jednotné klasifikace
turistických informačních center ČR.
13_01_Program na
podporu cestovního
ruchu a zahraničních

13_01_04_Podpora
rozvoje cestovního
ruchu v Olomouckém

Obecným účelem vyhlášeného
dotačního titulu je podpora akcí,
které splňují následující

12

podrobnosti
center-volomouckem-krajicl-5106.html

01.02.2021

26.02.2021

6100000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/13-01-04-podporarozvoje-cestovniho-

Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

vztahů 2021

kraji

kritéria:
a) rozšiřující a zkvalitňující
infrastrukturu cestovního ruchu v
dané lokalitě
b) podporující rozvoj cykloturistiky,
vyjma budování a oprav cykloznačení
c) podporující rozvoj kempů a jejich
kapacity
d) budující a rozšiřující nabídku
stellplatzů
e) podporující dostupnost a
bezbariérovost atraktivit cestovního
ruchu
f) podporující rozvoj agroturistiky a
gastroturistiky
g) podporující rozvoj infrastruktury
pro turistiku a vodní turistiku
h) podporující prorodinná opatření
i) atraktivní pro různé cílové skupiny
a zdrojové trhy v rámci domácího
cestovního
ruchu i příjezdového cestovního
ruchu,
j) nabízející konkurenceschopné a
kvalitní produkty a služby
odpovídající
současným trendům a požadavkům
cestovního ruchu,
k) nabízející potřebné pracovní
příležitosti zejména v ekonomicky
slabých oblastech.

15_01_Program na
podporu místních
produktů 2021

15_01_01_Podpora
regionálního značení

Dotaci lze použít na podporu
projektů
zaměřených na následující aktivity:

13

příjem
žádostí do

celková alokace

podrobnosti
ruchu-volomouckem-krajicl-5107.html

22.01.2021

08.02.2021

300000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/15-01-01-podporaregionalniho-

Možnosti dotací pro fyzické osoby
Krajské dotace 2021
dotační program

dotační titul

účel

příjem
žádostí od

příjem
žádostí do

celková alokace

a) zajištění seminářů pro výrobce a
producenty regionálního značení na
území Olomouckého kraje,
b) tvorba a vydávání novin
Regionálních značek,
c) tvorba a vydávání katalogů
certifikovaných producentů,
d) propagace regionální značky –
například samolepky, visačky,
postery, letáky, bannery, apod.,
e) propagační akce – účast na
významných akcích,
f) pořízení vybavení pro prodejnu
místních certifikovaných produktů.
15_01_Program na
podporu místních
produktů 2021

15_01_02_Podpora
farmářských trhů

Dotaci lze použít na podporu
projektů
zaměřených na následující aktivity:
a) instalace a demontáž prodejních
stánků a s tím spojeného vybavení,
b) likvidace odpadů,
c) úklid prostranství,
d) inzerce a propagace.

14

podrobnosti
znaceni-prijemzadosti-22-1-8-22021-cl-5088.html

22.01.2021

08.02.2021

350000,00 Kč

https://www.olkraj.c
z/15-01-02-podporafarmarskych-trhuprijem-zadosti-22-18-2-2021-cl5089.html

