DOTAČNÍ INFO K 5. 1. 2018

OPŽP
Výzva č. 111
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Alokace: 150 000 000 CZK
Oprávnění žadatelé:
 Kraje
 Obce a města
 Svazky obcí
 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 Státní podniky
 Státní organizace
 Příspěvkové organizace
 Veřejné výzkumné instituce
 Veřejnoprávní instituce
 Vysoké školy a školská zařízení
 Nestátní neziskové organizace
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 Obchodní společnosti a družstva
 Podnikatelské subjekty
 Fyzické osoby - podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

18. 12. 2017
28. 2. 2018

Typy podporovaných projektů a aktivit
 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů
spojené s rozvojem technické infrastruktury
 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních
vodních a na vodu vázaných systémů
 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/111-vyzva
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Výzva č. 112
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Alokace: 100 000 000 CZK
Oprávnění žadatelé:
 Kraje
 Obce a města
 Svazky obcí
 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 Státní podniky
 Příspěvkové organizace
 Veřejné výzkumné instituce
 Veřejnoprávní instituce
 Vysoké školy a školská zařízení
 Nestátní neziskové organizace
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 Obchodní společnosti a družstva
 Podnikatelské subjekty
 Fyzické osoby - podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

18. 12. 2017
28. 2. 2018

Typy podporovaných projektů a aktivit
 Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/112-vyzva

MŠMT
Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2018
Oprávněný žadatel:
- spolky,
- obecně prospěšné společnosti,
- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb,
- veřejné výzkumné instituce,
- nadace a nadační fondy
Datum ukončení příjmu žádostí

5. 2. 2018 do 15 hod.
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Cíl a účel Výzvy:
Obecným cílem Výzvy je modernizace vzdělávání v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020. Cíl Výzvy je specifikován třemi
tematickými moduly specifikovanými v Čl. 2. Cílem Výzvy není podporovat činnosti nezaměřené
primárně na vzdělávání a podporované Ministerstvem kultury, jde především o činnost divadla,
činnost galerie, činnost knihovny, dokumentační činnost, vydávání periodických i neperiodických
publikací, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu, tvorbu televizních a rozhlasových pořadů a cyklů, distribuci filmů, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího
projektu, umělecké aktivity a kulturně vzdělávací akce, pokud nemají dopad na vzdělávání cílové
skupiny; na tyto činnosti nebude dotace poskytnuta.
Účelem výzvy je obohacení procesu vzdělávání v oblasti aktuálních vědních poznatků
a společenských témat, v oblasti vzdělávání učitelů a v šíření příkladů dobré praxe.
Podporované tematické moduly
Modul 1
Podpora přípravy a tvorby výukových materiálů s přidanou didaktickou hodnotou k aktuálním společenskovědním tématům, nebo k novým poznatkům v oblasti přírodních věd. Projekty musí zpracovávat tematiku, která se v učebnicích objevuje okrajově nebo vůbec. Preferovaným tematickým
zaměřením společenskovědních didaktických materiálů jsou významná kulatá výročí moderních
českých dějin (1848, 1918, 1938, 1948, 1968). Projekty nesmí být zaměřeny na vznik nových webových portálů.
Modul 2
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky (semináře, konference). Preferovány jsou letní školy a
další méně obvyklé formy vzdělávání pedagogických pracovníků doplňující nabídku Národního institutu pro další vzdělávání, jež jsou zaměřeny na didaktiku jednotlivých vzdělávacích oborů.
Modul 3
Prezentace výsledků práce dětí a žáků nebo pedagogických pracovníků (přehlídky, festivaly), včetně akcí soutěžního charakteru (netýká se soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT podle vyhlášky
č. 55/2005 Sb.). Do prezentace musí být přímo zapojeni vítězové či vybraní účastníci akce z řad dětí
a žáků nebo pedagogických pracovníků. Prezentace musí být zaměřena na motivaci stávajících
i budoucích účastníků a na propagaci akce mezi školami.
Více informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnutidotace-na-podporu
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