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Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, 
 
vzhledem ke konání voleb do zastupitelstev obcí, které proběhly v nedávné době, a kdy ve většině obcí došlo 
k obměnám v obecních zastupitelstvech, případně i užším vedení obce, bych Vás rád opětovně upozornil na 
dotační programy vyhlášené Jihočeským krajem nazvané „My v tom Jihočechy nenecháme“.  
 
Dotační programy byly schváleny na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15. 8. 2022 a kladou si za cíl 
pomoci rodinám s dětmi, seniorům či lidem pobírajícím invalidní důchod zvládnout současnou nelehkou finanční 
situaci způsobenou především kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií, což může mít zásadní vliv na 
rodinné rozpočty a schopnost zajistit hrazení základních životních potřeb. Zároveň se snažíme, aby touto situací 
nebyl zasažen rozvoj dětí, které by díky podpoře měly i nadále mít možnost rozvíjet se a nebyly zbytečně 
vyčleňovány z kolektivu. 
 
První z dotačních programů „My v tom Jihočechy nenecháme I.“ je zaměřen na podporu rodin s dětmi od 3 do 
19 let. Hlavním cílem tohoto dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové 
činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. 
Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných 
dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby se sídlem, příp. 
provozovnou a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování 
sportovních a tělovýchovných, uměleckých, vzdělávacích, nebo volnočasových činností a organizují činnost dětí 
a mládeže, nebo mají obecně ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží, nebo jsou poskytovateli 
ambulantních a terénních sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Může se tedy jednat i o organizace zřízené obcí jako jsou např. mateřské a základní školy. 
Organizace může při splnění podmínek dotačního programu žádat o příspěvek ve výši až 4 000 Kč na jedno dítě. 
Tato částka je pak uznatelným výdajem, na který lze žádat dotaci. Organizace se na podpoře dětí vlastními 
finančními prostředky nijak finančně nepodílí. 
 
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II.“ se zaměřuje na podporu dětí do 3 let věku, resp. dětí 
pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, a podporu 
poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu. Tato podpora je poskytována dílem 
Jihočeským krajem, dílem obcemi a městy a jejich prostřednictvím. Oprávněnými žadateli v rámci tohoto 
programu jsou obce a města Jihočeského kraje, se kterými bude na základě žádosti o poskytnutí dotace uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace. V tomto dotačním programu je vyžadováno i částečné aktivní zapojení obcí, které 
by se měly finančně podílet na vyplacení podpory pro poživatele důchodů podle stanoveného klíče. 
 
Bližší informace k oběma dotačním programům jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.myvtomjihocechynenechame.cz, kde najdete i praktické informace, jak postupovat při podání žádosti o 
dotaci či při kontrole žádostí občanů o finanční příspěvek. Samotná dokumentace vztahující se k podávání žádostí 
do dotačních programů je zveřejněna na webových stránkách Jihočeského kraje https://www.kraj-
jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene. V případě potřeby je možné obrátit se na administrátory dotačních 
programů i s konkrétními e-mailovými nebo telefonickými dotazy; kontakty jsou uvedeny na webových 
stránkách. 

   
   
Ze dne: 25. 10. 2022 Adresováno všem obcím Jihočeského kraje 
Naše č. j.: KUJCK 122986/2022  
   
Vyřizuje: JUDr. Lukáš Glaser  
Telefon: 386 720 466  
E-mail: glaser@kraj-jihocesky.cz  
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Vzhledem k současné situaci bych Vás chtěl požádat, pokud tak již Vaše obec nebo Vaše zřízená příspěvková 
organizace (typicky základní školy, mateřské školy apod.) neučinila, o zapojení se do dotačních programů, neboť 
pomoc občanům v nelehké životní situaci je nyní více než potřebná a jsem přesvědčen, že pomoci v této nelehké 
době by měly rovněž územní samosprávné celky, tedy obce, města i kraj.  
 
Za Váš zájem o oba dotační programy a za Vaši případnou pomoc občanům Vašich měst a obcí, resp. občanů 
Jihočeského kraje předem děkuji. 
 
 
S pozdravem 
 
 
MUDr. Martin Kuba 
hejtman 
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