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DOTAČNÍ INFO K 28. 11. 2017 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu 
k veřejnosti 
Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve ško-
lách 
Dotační titul č. 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství 
Dotační titul č. 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství 
 

Cíle a priority dotačního programu: 
 

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně 
realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství 
v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního 
programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství 
a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvo-
je.  
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1: 
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., 
 spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů 
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol 
a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

  
Dotační titul č. 2: 
 školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizova-

ných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského 
rejstříku dle školského zákona 

 
Dotační titul č. 3: 
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 
 dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., 
 spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., 



2 

 

 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
 příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, 

s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle školského zákona, 
 zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů, 
 obchodní společnosti nebo družstva podnikající v oblasti zemědělství 

 
Dotační titul č. 4: 

1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., 
2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., 
3. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., 
4. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
5. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, 
6. školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizo-

vaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané 
do školského rejstříku dle školského zákona. 
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 1. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   19. 1. 2018  
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-
prostredi-99902/ 
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