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Program CZ0043 
 

Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a 
podpora programů pro děti se specifickými problémy 

 
 
Program CZ0043 má celkem 3 opatření: 
 

1. Modernizace a vybavení jeslí, školek a dětských domovů 
- cílem je modernizace a vybavení jeslí, mateřských školek a dětských domovů na 

území Jihočeského kraje a tím vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj dětí a 
mládeže 

 
2. Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 

- cílem je zlepšení stavu ohrožených nemovitých kulturních památek na území 
Jihočeského kraje, dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionů a 
obcí a zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro veřejné subjekty i soukromé 
podnikatele. 

 
3. Programy podpory dětí se specifickými problémy 

- vytváření a realizace Programů podpory dětí se specifickými problémy jsou 
základním a komplexním přístupem k řešení problémů dětí se zdravotním 
handicapem, dětí a mládeže ohrožené na svém vývoji z důvodu nefunkční rodiny, dětí 
umístěných do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, až po děti a 
mládež páchající trestnou činnost. 
Toto opatření je dále rozděleno do 3. aktivit: 
 
Aktivita 1 – Podpora rekonstrukce nebo přestavby stávajícího fondu pěstounů za  

        účelem  vzniku zařízení pěstounské péče,  
Aktivita 2 – Podpora rekonstrukce objektu vhodného pro vznik rezidenční části  

        krizového centra pro děti a rodinu,  
Aktivita 3 – Vytvoření a realizace programů specifické formy ucelené rehabilitace  

včetně sociálně zdravotních preventivních programů pro děti 
s handicapem. 

 
 
Finanční alokace:  Celková alokovaná částka pro otevřenou 1.výzvu je 1 137 350 EUR  

         (1,0 EURO =28,1407 CZK). 
 
 
 
 

 

 

  



Alokace je indikativně rozdělena pro jednotlivé opatření následovně:  
 
1. Modernizace a vybavení jeslí, školek a dětských domovů  50 % 
2. Obnova historického a kulturního dědictví v regionech    25 % 
3. Programy podpory dětí se specifickými problémy    25 % 
 
Výše grantu bude stanovena pro každou žádost jednotlivě, a to jako minimální částka nezbytná     
pro realizaci navrhovaného sub-projektu. 
V případě soukromého sektoru může dosáhnout výše podpory maximálně 60 % oprávněných 
nákladů, v případě veřejného sektoru může výše podpory dosáhnout max. 85 % oprávněných 
nákladů, v případě NNO může výše podpory činit max. 90 % oprávněných nákladů. 
 
Maximální možná doba realizace jednotlivých sub-projektů je 14 měsíců. 
 
Oprávnění žadatelé o grant na sub-projekt 
 
Opatření 1  
 
- příspěvkové organizace (jesle, mateřské školy, dětské domovy) zřizované obcí, svazkem obcí,                                                   

krajem nebo státem se sídlem v Jihočeském kraji 
- jesle, mateřské školy, dětské domovy jiných zřizovatelů (soukromé, církevní a jiné) 

Opatření 2 
 
Vlastníci nemovitých kulturních památek – zejména:  
- organizační složka státu 
- příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu 
- organizace zřízená nebo založená krajem (kraj musí mít v organizaci většinový majetkový podíl) 
- obec 
- svazek obcí 
- organizace zřízená nebo založená obcí (obec musí mít v organizaci většinový majetkový podíl) 
- vzdělávací/výzkumné instituce 
- nestátní nezisková organizace (NNO, např.církve a náboženské společnosti) 
- podnikatelský subjekt 
Opatření 3 
 
Aktivita 1  
- obec 
- nestátní nezisková organizace (NNO) 
Aktivita 2 
- organizace zřízená nebo založená krajem (kraj musí mít v organizaci většinový majetkový podíl) 
- nestátní nezisková organizace (NNO) 
Aktivita 3 
- organizace zřizované obcemi či Jihočeským krajem 
- nestátní neziskové organizace (dále NNO) 
 
V rámci všech opatření platí, že žadatel musí mít právní subjektivitu, musí být zřízen v České 
republice a předmětem žádosti musí být činnost vykonávaná ve veřejném zájmu na území 
Jihočeského kraje. 
 
 



 
 
V březnu tohoto roku bylo doručeno Centrem zahraniční pomoci Potvrzení o přijetí podmínek 
udělení grantu a zajištění spolufinancování. Dne 26.června 2007 bylo náměstkem ministra financí 
vydáno Rozhodnutí poskytnutí dotace z prostředků Národního fondu pro Program CZ0043, 
financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska. 
 
Vyhlášení 1. výzvy v rámci Programu je proběhlo v na červenci tohoto roku. 
 
Jihočeský kraj zpracoval Manuál pro implementaci programu CZ0043, Postupy pro žadatele, 
vyhlásil 1. výzvu. 
Dále bude Jihočeský kraj přijímat sub-projekty, hodnotit přijaté sub-projekty a schvalovat 
k realizaci, kontrolovat realizaci a zajišťovat administraci včetně financování. 
 
 

 
 

 


