Příloha č. 5

Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje
Dotace poskytnuté celkem
z toho:
AP PRK
Krajský investiční fond
Program obnovy venkova
Ostatní dotace
Příspěvky (UZ 92)
Spolufinancování akcí v rámci DP MZE–ČOV (UZ 753)
Dary, výpomoci a mimořádné (UZ 94)
Ostatní nevyhlašované příspěvky KHEJ (UZ 768)
Vybrané akce dotační politiky (UZ 800)
Záštity (UZ 93)
Spolufinancování projektů EU

677 006 764,64 Kč
283 792 088,04 Kč
149 800 000,00 Kč
96 556 780,64 Kč
82 538 765,00 Kč
29 839 870,00 Kč
17 420 703,00 Kč
14 535 070,00 Kč
1 448 417,91 Kč
570 000,00 Kč
505 070,05 Kč
97 928 570,29 Kč

Celkem odeslané prostředky JčK

774 935 334,93 Kč

V rámci realizace AP PRK bylo v roce 2021 z rozpočtu kraje financováno 35 programů v celkové
výši 283 792 088,04 Kč. Největší objemy finančních prostředků byly poskytnuty v dotačních
programech: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského
výboru a Jihočeského kraje (UZ 448) s částkou 47 784 121,00 Kč, Podpora sportu (UZ 416)
s částkou 32 808 092,00 Kč, Rozvoj venkova a krajiny – Opatření podpora výstavby a obnovy VH
infrastruktury (UZ 434) ve výši 32 668 665,00 Kč, investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje
(UZ 452) ve výši 27 286 614,00 Kč a Podpora oprav místních komunikací (UZ 459) v objemu
23 086 645,46 Kč.
K dalším významně podpořeným dotačním programům patřily:
- Kulturní dědictví (UZ 457) s částkou 9 469 875,46 Kč,
- Podpora kultury (UZ 428) s částkou 9 307 194,49 Kč,
- Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje (UZ 407) s částkou 7 000 000,00 Kč,
- Podpora práce s dětmi a mládeží (UZ 415) s částkou 6 959 406,75 Kč,
- Neinvestiční dotace pro JSDHO v Jihočeském kraji (UZ 453) s částkou 6 625 489,00 Kč,
- Podpora cestovního ruchu (UZ 433) s částkou 6 347 498,00 Kč,
- Dotační program – PD na výstavbu obecních bytů (UZ 477) s částkou 6 051 764,00 Kč,
- Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (UZ 405)
s částkou 5 647 185,00 Kč,
- Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje (UZ 439) s částkou 5 594 612,55 Kč,
- Rozvoj venkova a krajiny (UZ 435) – Podopatření: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity,
Podpora chovu ryb ve vodních tocích, Podpora včelařů, Podpora ekologického vzdělávání,
výchovy a osvěty s částkou 5 375 767,00 Kč,
- Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v JčK (UZ 402) s částkou
5 000 000,00 Kč,
- Podpora školství (UZ 414) s částkou 4 964 985,50 Kč,
- Podpora venkovských prodejen v JčK (UZ 465) s částkou 4 711 022,14 Kč,
- Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje (UZ 417) s částkou 4 568 300,00 Kč,
- Podpora činnosti sportovních svazů a České unie sportu (UZ 468) s částkou 4 426 100,00 Kč,
- Dotační program – oplocenky (UZ 474) s částkou 3 775 980,00 Kč,
- Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto
nemocných (UZ 413) s částkou 3 587 995,00 Kč,
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- Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území JčK mimo území základní sítě
pohotovostních služeb (UZ 475) s částkou 2 975 000,00 Kč,
- Dotace na reprezentaci JčK v oblasti vědy, mládeže a sportu (UZ 458) s částkou 2 966 272,69 Kč,
- Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží (UZ 476) s částkou 2 845 784,00 Kč,
- Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny
(UZ 472) s částkou 2 626 110,00 Kč,
- Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje (UZ 425) s částkou
2 174 403,00 Kč,
- Podpora rekreační dopravy na území JčK (UZ 470) s částkou 1 642 191,00 Kč,
- Podpora rodinné politiky (UZ 409) s částkou 1 515 000,00 Kč,
- Podpora muzeí a galerií (UZ 429) s částkou 1 489 151,00 Kč.
V ostatních dotačních programech byly vyplacené finanční prostředky v částkách menších
než 1 mil. Kč (celkem za UZ).
V rámci Programu obnovy venkova, financovaného z krajských prostředků, bylo uvolněno
43 122 588,22 Kč neinvestičních a 53 434 192,42 Kč investičních prostředků.
Z ostatních poskytnutých dotací, které v roce 2021 činily celkem 82 538 765,00 Kč, patřily
z hlediska objemu k nejvýznamnějším tyto:
- Krajský dotační program na podporu sociálních služeb (UZ 389) částkou 47 164 000,00 Kč,
- Regionální funkce knihoven v Jihočeském kraji (UZ 744) s částkou 16 000 000,00 Kč,
- HZS JČK – Nákup výškové techniky (UZ 769) s částkou 7 000 000,00 Kč,
- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (UZ 738) s částkou 5 115 000,00 Kč,
- Příspěvky v souvislosti s památkami UNESCO (UZ 749) s částkou 1 500 000,00 Kč,
- Podpora českých divadel (UZ 746) s částkou 2 000 000,00 Kč,
- Integrovaný záchranný systém – ostatní složky (UZ 702) s částkou 1 050 000,00 Kč.
V ostatních programech byly vyplacené finanční prostředky v částkách menších než 1 mil. Kč
(celkem za UZ).
V oblasti příspěvků (UZ 92) bylo v roce 2021 poskytnuto celkem 29 839 870,00 Kč. Největší
objem představovaly dotace poskytnuté: Jihočeskému vědeckotechnickému parku, a. s. na úhradu
ztráty z činnosti ve výši 8 000 000,00 Kč, Trojlístku – centru pro děti a rodinu v Kamenici
nad Lipou v celkové výši 4 489 500,00 Kč. Dále se jednalo o dotaci pro JVTP, a. s. na inovační
vouchery ve výši 2 000 000,00 Kč, dotaci pro Regionální agrární komoru JčK ve výši
1 900 000,00 Kč a Jihočeskou hospodářskou komoru ve výši 1 600 000,00 Kč. Rovněž byla
poskytnuta dotace Městu České Budějovice ve výši 1 500 000,00 Kč na projekt Jihočeské divadlo
venkovu a příspěvek ve výši 1 360 460,00 Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Dalšími příspěvky
kraj i nadále pravidelně podporuje činnost celé řady subjektů působících v široké oblasti kultury,
sportu nebo přispívá na realizaci konkrétních kulturních, sportovních a jiných akcí.
V rámci spolufinancování akcí na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury (UZ 753) obcí-ČOV v rámci DP Ministerstva zemědělství poskytl Jihočeský kraj
v loňském roce celkem 17 420 703,00 Kč.
V rámci ostatních nevyhlašovaných příspěvků KHEJ (UZ 768) bylo poskytnuto celkem
1 448 417,91 Kč. Největší položkou je podíl Jihočeského kraje na ročním rozpočtu ERDV (činnost
kanceláře v Linci) ve výši 472 410,00 Kč, dále např. humanitární podpora pro sdružení Osvobození
politických vězňů a pozůstalých ve výši 100 000,00 Kč nebo dotace obci Bošice na oprav u požární
nádrže Brdo v objemu 100 000,00 Kč. Zbývající část představují příspěvky na různé aktivity,
soutěže, akce, setkání, apod., ve výši jednotlivě nepřesahující 100 tis. Kč.
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Na vybrané akce dotační politiky (UZ 800) bylo v minulém roce vyplaceno 570 000,00 Kč.
Prostředky byly určeny zejména do oblasti kultury na festivaly, slavnosti a jiné podobné akce.
Na záštitách (UZ 93) poskytla samospráva kraje celkově 505 070,05 Kč. Nejvíce byly podpořeny
oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků celkovou částkou 205 000,00 Kč a sport a zájmová
činnost ve výši 185 070,05 Kč.
Na dary, výpomoci a mimořádné dotace (UZ 94) byly v roce 2021 vyplaceny dary v rekordním
objemu celkem 14 535 070,00 Kč. V rámci této částky byly poskytnuty dary občanům z obcí
na Jižní Moravě, které byly postiženy tornádem – krovy v hodnotě 4 450 070,00 Kč a dále finanční
pomoc těmto postiženým obcím v celkovém objemu 4 000 000,00 Kč. V částce 4 150 000,00 Kč
byly poskytnuty dary na dokrytí nákladů na zdravotní péči poskytovanou týmem mobilní
specializované paliativní péče. Dary pro zoologické zahrady v Jihočeském kraji činily 800 000,00
Kč a stejnou částku představovala také individuální dotace poskytnutá obci Mačkov na rekonstrukci
místní komunikace s vybudováním chodníku.
U grantových a individuálních projektů financoval kraj v roce 2021 vybrané projekty EU v celkové
výši 97 928 570,29 Kč.
Z této částky bylo na nezpůsobilé výdaje poskytnuto celkem 33 335 371,33 Kč, z toho
33 235 371,33 Kč příspěvkovým organizacím kraje (především školám, SÚS JčK a Jihočeskému
muzeu v ČB), a to ve výši 8 294 763,50 Kč v rámci projektů OP Životního prostředí,
19 040 607,83 Kč v rámci projektů IROP, 5 000 000 Kč v rámci projektu Programu Přeshraniční
spolupráce - Interreg V-A Rakousko – ČR a 900 000 Kč v rámci projektu „Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje II“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dále bylo
poskytnuto FO 100 000 Kč jako nezpůsobilé výdaje v rámci projektu OP ŽP "Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III."
Další částka ve výši 64 593 198,96 Kč je kofinancování, a to u níže uvedených subjektů:
Obcím bylo vyplaceno 896 212,57 Kč. Jednalo se o kofinancování JčK sociálních služeb
subjektům, které jsou zřízeny obcemi a městy na území JčK v rámci OP Zaměstnanost na realizaci
projektu „Podpora sociálních služeb v JčK V“.
Regionální radě regionu soudržnosti JZ bylo vyplaceno 356 695,30 Kč na spolufinancování
doplatku dotace projektu ROP JZ.
Nefinančním podnikatelským subjektům a právnickým osobám bylo celkem vyplaceno
1 206 410,04 Kč na tyto projekty:
- „Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji“ pro Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.
ve výši 450 000,00 Kč v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání.
- „RegioMobil“ - JIKORD ve výši 337 800,00 Kč v rámci Programu Nadnárodní spolupráce
Interreg CENTRAL EUROPE,
- „CERUSI“ – RERA a.s. ve výši 339 953,98 v rámci programu Nadnárodní spolupráce
Interreg CENTRAL EUROPE,
- „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II a III“ ve výši 78 656,06 Kč
v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Neziskovým a podobným subjektům (spolkům) bylo vyplaceno celkem 3 965 223,03 Kč
na kofinancování následujících projektů:
- „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ společnosti Jihočeská
hospodářská komora ve výši 1 051 294,08 Kč v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání,
- „Podpora sociálních služeb v JčK V.“ pro více poskytovatelů sociálních služeb v celkové
výši 2 913 928,95 Kč v rámci OP Zaměstnanost.
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Příspěvkovým organizacím bylo vyplaceno na kofinancování 58 168 658,02Kč, a to na uvedené
projekty a dotační programy:
- „Podpora sociálních služeb v JčK V. v rámci OP Zaměstnanost – dva subjekty
poskytovatelů sociálních služeb ve výši 273 730,64 Kč,
- „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, II a III“ v rámci OP Výzkum,
vývoj, vzdělávání středním školám zřízeným JčK ve výši 1 857 055,68 Kč,
- projekty příspěvkových organizací JčK v oblasti snížení energetické náročnosti v rámci OP
ŽP – celkem 12 projektů škol ve výši 43 914 296,57 Kč,
- projekty příspěvkových organizací JčK v rámci programu IROP – celkem 8 projektů škol
a ZZS JčK ve výši 8 871 861,13 Kč,
- projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – ČR ve výši
978 990,00 Kč,
- kofinancování ve výši 785 736 Kč pro Zařízení DVPP a SSŠ pro činnost střediska „Europe
Direct“ – grant Evropské komise a projektu LIFE pro KŠH – „Optimalizace zajišťování
managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku
v projektovém schématu LIFE“ ve výši 1 486 988,00 Kč.
Zpracovaly: Ing. Kateřina Francová, Ing. Michaela Zárubová, OEKO
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