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Příloha 4: Přehled krajských programů 
 
Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód 

aktivit 
Podpora hospodářského rozvoje kraje 16, 35 
Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 22, popř. 

mimo IO 
Podpora zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích 

31 

Podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů  mimo IO, 
popř. 22 

Program podpory ekologické výchovy a osvěty  23 
Program podpory ochrany přírody a krajiny 34 
Podpora sociálních programů Libereckého kraje  22 (36) 
Podpora projektů v resortu školství 23 
Podpora kultury v Libereckém kraji  22, 36 
Obnova kulturních památek 17, 35 
Podpora cestovního ruchu v Libereckém kraji  17 
Významné akce a aktivity ve prospěch tělovýchovy a sportu v 
Libereckém kraji  

mimo IO, 
popř. 23 

Liberecký 

Program obnovy venkova 13 
Dotační program na výstavbu nájemních bytů pro příjmově 
vymezené osoby 

mimo IO 

Program rozvoje venkova 13 
Podpora v oblasti kultury a památkové péče 17, 35 
Podpora a rozvoj nestátních a neziskových organizací 36, 22, 23 
Podpora v oblasti vodárenství, odkanalizování a čištění 
odpadních vod 

34 

Zabezpečení významných akcí a reprezentace Jihomoravského 
kraje 

17, popř. 
mimo IO 

Podpora škol a školských zařízení s vynikajícími výsledky 
talentovaných žáků 

23 

Program podpory nestátních neziskových subjektů působících 
v oblasti zdravotnictví na území Jihomoravského kraje 

22, popř. 
mimo IO 

Program podpory nestátních neziskových subjektů, které 
poskytují sociální služby na území Jihomoravského kraje 

22 (36) 

Oblast protidrogových aktivit 22 
Oblast národnostních menšin 22, 23 
Programy rozvoje škol a školských zařízení 23 
Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 23 
Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty 
mikroregionů Jihomoravského kraje 

35 

Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění 
geografického informačního systému GIS v JMK 

18, 23 

Grantové programy pro územní plány obcí 35 

Jihomoravský1 

Grantový program „Partnerství měst a občanů“ nadace 
Roberta Bosche 

22, 35 

Dotace na podporu energetických auditů budov a 
energetického hospodářství v majetku hl.m.Prahy 

33, popř. 
mimo IO 

Dotace na přeměnu topných zdrojů na území hl.m.Prahy 33 

Praha2 

Ochrana a rozvoj přírody a krajiny, včetně městské zeleně 34, 35 

                                                 
1 Jsou uvedeny dotace pro rok 2005 
2 Jsou uvedeny granty pro rok 2005 – sociální oblast a zdravotní oblast, Celoměstské programy podpory využití 
volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2005 
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Ochrana vodních zdrojů, vodních ploch a toků, včetně 
břehových porostů a drobných krajinných úprav 

34 

Předcházení vzniku odpadů 34 
Zhodnocování druhotných surovin, odstraňování a 
zneškodňování odpadů 

34 

Ochrana ovzduší (včetně vztahu k dopravě) 34 
Rozpracování praktické aplikace Národního programu 
hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů podle zásady trvale 
udržitelného života 

33, 34 

Ekologická osvěta - praktické využití (aplikační programy,  
informační činnost zaměřená na konkrétní problematiku atp. 

23, 34 

Granty v oblasti sociálních služeb do a nad 2 mil. Kč 22 
Granty v oblasti zdravotnictví mimo IO 

(popř. 36) 
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2004 

23 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze pro rok 2004 

22, 23, 
popř. 
mimo IO 

 

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a 
mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2004 

23, popř. 
mimo IO 

Dotace z Humanitárního fondu v sociální oblasti 22 (36) 
Dotace z Humanitárního fondu ve zdravotní oblasti 36 
Dotace  z fondu kultury mimo IO 
Dotační program Středočeského kraje Fond obnovy 
památek 

17, 35 

Středočeský3 

Dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti životního 
prostředí 

34 

Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 23, popř. 
mimo IO 

Filmová a fotografická činnost 23, popř. 
mimo IO 

Podpora Jihočeských folklorních tradic 17, 23 
Hipoturistika - podpora venkovské turistiky 13, 17 
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 34 
Podpora rozvoje služeb na ošetřovatelských odděleních v 
ústavech sociální péče včetně domovů důchodců 

22, 36 

Spolufinancování provozních nákladů na sociální služby 
poskytované nestátními neziskovými subjekty v Jihočeském 
kraji v roce 2004 

36, popř. 
mimo IO 

Grantový program na podporu zpracování dokumentace pro 
žádosti do SF EU 

35 

Grantový program na podporu bydlení na venkově formou 
příspěvku obcím na zpracování projektové dokumentace 

popř. mimo 
IO 

Grantový program na podporu jednotek sboru dobrovolných 
hasičů 

22, mimo 
IO 

Program zvýhodněných úvěrů pro malé podnikatele v 
Jihočeském kraji 

16 

Podpora programů zdravotně postižených 22, 36 
Grantový program na podporu rozvoje lidských zdrojů a na 
podporu realizace komunitního plánování na území Jihočeského 
kraje 

22 

Jihočeský 

Grantový program na podporu rozvoje sportu na území 
Jihočeského kraje 

mimo IO  

                                                 
3 Je uveden i rok 2005 
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Rekonstrukce a opravy tělocvičen, sportovních hal a ostatních 
sportovišť 

36, popř. 
mimo IO 

Vybavení sportovišť sportovním nářadím, náčiním a technickým 
zařízením 

36, popř. 
mimo IO 

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti tělovýchovy a sportu mimo IO 
Soutěže, přehlídky a setkání se zaměřením na neorganizované 
děti a mládež 

22, 23 

Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže mimo IO 
Grantový program na podporu a rozvoj mikroregionálních 
seskupení 

35 

Grantový program na podporu systému EVVO v Jihočeském 
kraji 

23 

Grantový program na podporu výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury 

34 

Grantový program tvorba krajiny a podporu biodiverzity 34 
Podpora zvýšených nákladů obnovy z důvodu památkové péče 
ochrany staveb 

17,35 

Nemovité kulturní památky 17,35 
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací 
dokumentace obcí 

mimo IO 

Grantový program na podporu a rozvoj protidrogové politiky 22 
Grantový program podpory přílivu investic 16, 18 
Movité kulturní dědictví 17 
Grantový program na podporu cestovního ruchu na území 
Jihočeského kraje 

17 

Grantový program Jihočeského kraje na ochranu před 
povodněmi 

34 

 

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2004 pro školy a 
nestátní neziskové organizace 

22 

Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce 34 
Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti 22 
Dotační program Ochrana životního prostředí 34 
Oblast kultury a sportu mimo IO 
Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a 
využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
nacházejících se na území Karlovarského kraje v roce 2004 

17, 35 

Oblast školních soutěží vyhlašovaných KK 23, popř. 
mimo IO 

Oblast volného času dětí mimo IO 
Oblast ÚPD obcí mimo IO 
Informační technologie obcí v KK 32 
Přípravu projektů pro získávání finanční podpory z prostředků 
Evropské unie 

35 

Program obnovy venkova 13 
Internetizace obcí a dobrovolných svazků obcí Karlovarského 
kraje 

32 

Karlovarský4 

Zpracování rozvojových strategií venkovských mikroregionů 35, popř. 
mimo IO 

Program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné 
správy 

32 

Program na podporu rozvoje informační gramotnosti 32 

Vysočina 

Program na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči 
o přírodní prostředí 

34 

                                                 
4 Je uveden i rok 2005 
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Program na podporu přípravy projektů na místní využití 
environmentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, 
vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití 
solární energie na veřejných budovách 

33, 34 

Program na podporu specifické prevence v programech 
protidrogové politiky kraje Vysočina 

22 

Program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního 
umění 

mimo IO 

Program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje 
místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny 

35 

Program na podporu jednorázových volnočasových a 
sportovních aktivit 

mimo IO 

Program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových 
aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu 

mimo IO 

 

Program na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků 23 
Program obnovy venkova 13 
Realizace nových trendů v oblasti výchovy a vzdělávání 23 
Ucelený program vzdělávání pedagogických pracovníků 23 
Program neprezenčních forem studia na institucích 
sekundárního vzdělávání 

23 

Program odstraňování bariér mezi dětmi základních škol a 
speciálních škol v oblasti komunikativních dovedností 

23 

Program rozvoje relaxačních aktivit u těžce zdravotně 
postižených žáků a dětí, včetně zaměření na jedince s lékařskou 
diagnózou autismu 

23 

Program rozvoje škol s rozšířenou výukou některé z výchov 23 
Nadstandardní péče ve výchově a vzdělávání 23 
Systém vzdělávání mladých lidí, kteří opouštějí vzdělávací 
soustavu bez kvalifikace 

23 

Podpora venkovské turistiky 13,17 
Podpora činnosti informačních center 17 
Budování a úprava naučných stezek 17 
Tvorba turistických produktů 17 
Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních 
aktivit 

23 

Podpora péče o nemovité a movité kulturní památky 17,35 
Podpora publikační činnosti a literatury 23, popř. 

mimo IO 
Profesionalizace svazků obcí 35, popř. 

mimo IO 
Vybavení svazků obcí základní technikou 32, popř. 

mimo IO 
Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s 
jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie 
II. a III. 

34 

Program zvyšování zdravotní a technické způsobilosti 
dobrovolných hasičů Královéhradeckého kraje 

22, popř. 
mimo IO 

Aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 500 
obyvatel 

32 

Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje 

17 

Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 17 

Královehradecký5 

Program podpory prezentace podniků 16 

                                                 
5 Je uveden i rok 2005 
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Program podpory nestátních neziskových subjektů, obcí a jejich 
příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby na 
území kraje 

22 

Program pilotních a inovativních projektů 18 
Doplňkový dotační program z oblasti sociální s přesahem do 
jiných oborů 

22 

Program obnovy komunitního plánování ve městech a obcích na 
území Královehradeckého kraje 

22 

Program podpory obcí a jejich příspěvkových organizací, které 
poskytují sociální služby na území Královehradeckého kraje 

22 

Rozšíření hlásné služby z hlediska vzniku povodní - budování 
měřících a hlásných míst (srážkoměrů, vodoměrných stanic) 

34 

Podpora při tvorbě nebo aktualizaci povodňových plánů 35 
Projektová dokumentace protipovodňových opatření k 
územnímu řízení 

35 

Poradensko-informační centrum pro zemědělce, potravináře a 
lesníky 

13 

Studie odtokových poměrů 34 
Projektová dokumentace pro stavby a rekonstrukce kanalizací, 
ČOV, vodovodů vč. úpraven vod pro obce do 2 000 
ekvivalentních obyvatel 

34 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO 

34 

Stabilizace sítě "otevřených" středisek 
ekologické/environmentální výchovy 
a ekologických/environmentálních poradenských středisek 
(ekocenter). 

23 

Zajištění systému nakládání s kaly ČOV v konkrétních případech 
(jejich úprava s využitím biologické složky kalů v půdě, 
kompostování, příp. další způsoby využití) 

34 

Projekční a realizační práce naplňující splnění zákonných 
podmínek pro nakládání s komunálním odpadem 

34 

Monitoring starých ekologických zátěží  
Řešení starých ekologických zátěží v oblasti životního prostředí 
kraje 

34 

Podpora vypracování projektů 35 
Dotační řízení na prevenci kriminality pro rok 2004 22 
Doplňkový program Podpora sociální inkluze příslušníků 
romských komunit 

22 

 

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 
neziskové organizace na léta 2004 – 2006 

mimo IO 

Program obnovy venkova 13 
Program podpory stabilizace venkovských oblastí Plzeňského 
kraje 

11, 13 

Podpora realizace kulturně-společenských aktivit regionálního a 
nadregionálního významu (festivaly, přehlídky, soutěže) 

17, popř. 
mimo IO 

Podpora kulturně-společenských aktivit vytvářejících vztah ke 
kulturnímu dědictví regionu, zejména folklornímu 

17 

Podpora amatérského divadla, symfonických orchestrů a 
pěveckých sdružení 

mimo IO 

Podpora informační koordinačně-dokumentační činnosti 
vztahující se k regionu v oblasti kultury a cestovního ruchu 

17 

Podpora ediční, publikační a filmové činnosti vztahující se k 
regionu v oblasti kultury a cestovního ruchu  

17 

Plzeňský 

Zachování a obnova hodnot historického stavebního fondu na 
území památkových rezervací a zón  

17 
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Zachování a obnova nemovitých kulturních památek na území 
PK  

17 

Program dotací Plzeňského kraje na ekologické projekty 34 
Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v 
roce 2004 

23, popř. 
mimo IO 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve 
školách a školských zařízeních v Plzeňském kraji 

23 

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a 
spolufinancování mezinárodních studijních programů 

23 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti multikulturní 
výchovy 

23 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence – 
sociální komunikace 

22 

Volnočasové aktivity mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu mimo IO 
Sportovní akce, reprezentace Plzeňského kraje mimo IO 
Sport a tělovýchova zdravotně handicapovaných spoluobčanů 22, popř. 

mimo IO 
Program výstavby víceúčelových hřišť s umělým povrchem 23,36 
Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními 
neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a 
osobám se zdravotním postižením 

22 

Program podpory sociální práce v sociálně vyloučených 
romských komunitách 

22 

Program podpory sociální služeb - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 22 

Program podpory sítě sociálních služeb 22 

 

Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni 
- Plzeňský kraj 

22 

Program obnovy venkova 13 
 Operační program Olomouckého kraje 2004 

Opatření č. 1 -Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Opatření č. 2 - Podpora projektové přípravy nestátních 
neziskových organizací na čerpání prostředků ze Strukturálních 
fondů Evropské unie 
Opatření č. 3 - Podpora projektové přípravy podnikatelů na 
čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie 
Opatření č. 4 - Podpora sportovních a volnočasových aktivit 
Opatření č. 5 - Podpora inovací a zavádění výsledků výzkumu a 
vývoje do praxe 

22 
35 
 
 
16 
 
mimo IO 
18 

Olomoucký6 

Kofinancování provozních nákladů na sociální služby 
poskytované nestátními neziskovými subjekty na území 
Olomouckého kraje v roce 2004 zaměřené zejména na integraci 
a pomoc seniorům a osobám se zdravotním  postižením 

mimo IO 

Dotační řízení na podporu sociálních služeb 22,36 
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 
v zimní sezóně 2004/2005 

17 

Drobné vodohospodářské ekologické akce 34 
Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 21 
Podpora aktivit v oblasti sportu mimo IO 
Podpora aktivit v oblasti využití volného času dětí mimo IO 
Podpora aktivit v oblasti mládeže a prevence sociálně 
patologických jevů 

22 

Moravskoslezský 

Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví 36, popř. 
mimo IO 

                                                 
6 Je uveden i rok 2005 
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Podpora aktivit v oblasti sociální a oblasti protidrogové politiky 
kraje 

22 

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících na území Moravskoslezského kraje 

23 

Podpora aktivit v oblasti kultury mimo IO 
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 
nemovitostí Moravskoslezského kraje 

17 

Program podpory profesionálních divadel a profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů 

mimo IO 

Program podpory venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 13 
Podpora projektů realizovaných v programu Phare 2000 fond 
rozvoje lidských zdrojů 

21,22,23 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 34 

 

Program podpory zimní údržby místních komunikací a veřejných 
účelových komunikací obcím do 1000 obyvatel  

mimo IO 

Grantový program C1 Pardubického kraje na podporu sportu na 
rok 2004 

mimo IO 

Grantové programy v oblasti zdravotní politiky z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2004 

36, popř. 
mimo IO 

Grant na projekty v oblasti spolupráce s partnerskými regiony v 
zahraničí na rok 2004 

22 

Granty vypisované pro oblast životního prostředí v roce 2004 34 
Grantové programy Pardubického kraje v oblasti regionálního 
rozvoje, cestovního ruchu a územního plánování pro rok 2004 

17, 35 

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT 
na rok 2004 

22 

Grantové řízení na podporu programů sociální politiky 
Pardubického kraje pro rok 2004 

22 

Grantové řízení na podporu programů protidrogové politiky z 
rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2004 

22 

Programy státní podpory s práce dětmi a mládeží na roky 2004-
2006 

mimo IO 

Pardubický7 

Programy státní podpory sportu v roce 2004 mimo IO 
Program obnovy venkova 13 
Podpora činnosti fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím 
veřejně prospěšnou činnost na území Ústeckého kraje 

22, popř. 
mimo IO 

Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními 
neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a 
osobám se zdravotním postižením 

22 

Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty 
Ústeckého kraje pro rok 2004 

23 

Program ekonomického rozvoje 1/2004 16 
Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004 2 
Program podpory rozvoje obcí 3/2004 ? 
Program rozvoje cestovního ruchu 4/2004 17 
Volnočasové aktivity 2004 mimo IO 
Program podpory rozvoje aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu 
„Sport pro všechny“ 

mimo IO 

Program rozvoje ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty 
(EVVO) v Ústeckém kraji 

23 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže mimo IO 

Ústecký8 

Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením 22 
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Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti mimo IO  
Program předcházení sociálního vyloučení v romských 
komunitách a odstraňování jeho důsledků 

22 

Podprogram na podporu nevládních a neziskových organizací 
na úseku rozvoje občanské společnosti  

22 

Podprogram podpory pro přípravu projektů malých a středních 
podnikatelů, měst a obcí na úsporu energie a podporu 
obnovitelných zdrojů  

16,33,35 

Podprogram podpory přípravy projektů v oblasti CR Zlínského 
kraje  

17,35 

Podprogram na podporu filmové tvorby, národnostní kultury a 
tradiční lidové kultury  

mimo IO 

Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a opravy 
sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji 

36, popř. 
mimo IO 

Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury přispívající k 
rozvoji zaměstnanosti  

21 

Podprogram Programového fondu pro poskytování veřejné 
podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce  

34 

Podprogram na podporu malého rozsahu v oblasti prevence 
civilizačních chorob  

22, popř. 
mimo IO 

Dotace na podporu kulturních aktivit mimo IO 
Podprogram pro nestátní neziskové organizace na úseku 
sociálních služeb  

22 

Podprogram na podporu rozvoje dopravní infrastruktury v 
obcích Zlínského kraje v roce 2004  

31 

Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty prováděných neziskovými organizacemi a právnickými 
osobami s působností ve Zlínském kraji  

23 

Přímá dotace na činnost z rozpočtu Zlínského kraje v oblasti 
"Protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů"  

22 

Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na 
území Zlínského kraje  

35, popř. 
mimo IO 

Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských 
zařízení v roce 2004  

23 

Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji  

23 

Podprogram podpory pro přípravu projektů malých a středních 
podnikatelů  

16, 35 

Podprogram na podporu obnovy venkova  13 
Podprogram na podporu zvýšení připravenosti obcí Zlínského 
kraje na využívání strukturálních fondů - absorpční kapacita  

35 

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje  mimo IO 

Zlínský9 

Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury přispívající k 
rozvoji zaměstnanosti  

21,36 

Poznámka: 
Některé programy leží na hranici intervenční oblasti strukturálních fondů, až mimo ni 
(v tabulce jsou označeny jako „mimo IO“ či „popř. mimo IO“). Zařazení mnoha programů je 
orientační, záleží na přesném specifikaci programu, při prvotní analýze nebylo vždy možné 
určit zda se jedná o program podporující aktivity uznatelné nebo neuznatelné pro financování 
ze SF. 
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