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DOTAČNÍ INFO K 25. 8. 2017 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 10/2017 
 
PO 6: Environmentální prevence 
Podoblast 6.1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 
Plánovaná alokace:  20 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjem-
cem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  19. 8. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 10. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovol-
nictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/891/k-vyzve-10-2017/ 

 

Nadace Via 

Rychlé granty 
 
Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Projekty, které podporují 
aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a 
vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. 
 
O rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost vý-
razně negativní důsledky pro dotčenou komunitu. 
 

- grant maximálně 30 000Kč na jeden projekt 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 7. 9. 2017 
 
Program je určen: 

https://www.sfzp.cz/sekce/891/k-vyzve-10-2017/
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Nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám alespoň tří osob 
 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/ 

 

 

EUROREGION SILESIA 

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014-2020 

Termín pro předložení žádostí: 

30. 10. 2017 

http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-

terminy-FM&open_menu=196 

 

MŠMT – OP VVV 

Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SLV) 

Výzva č. 02_17_051 

 

PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

IP: 3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové 

SC: 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

 

Plánovaná alokace:  250 000 000Kč 
 

Oprávnění žadatelé: 
Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny pod-
mínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 
 
Kategorie I 
 Obce 
 Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném 

rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek 
 Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Kategorie II 

- Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. m. Prahy, zřízené ústavním zákonem č 
347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zá-
kona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpi-
sů 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  22. 8. 2017 od 10:00 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/rychle-granty/
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open_menu=196
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open_menu=196
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Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   do vyčerpání alokace/do rozhodnutí ŘO,  
       nejpozději do 29. 12. 2018, 14:00 
 

Oprávněné aktivity: 
 
Povinné aktivity: 

 

1) Žadatel kategorie I 

- Aktivita č. 1: Řízení projektu 

- Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 

 

2) Žadatel kategorie II 

- Aktivita č. 1: Řízení projektu 

- Aktivita č. 3: Podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání 

 

Povinně volitelné aktivity: 

Aktivita č. 4: Předškolní vzdělávání 

Aktivita č. 5: Prevence školní neúspěšnosti 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-051-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-1 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-051-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-1

