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DOTAČNÍ INFO K 14. 9. 2018 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 

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

 
Cíle a priority programu: 
 
Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel 
Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálně zaměře-
ných nestátních neziskových organizací, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, výstavbu, pro-
voz a údržbu naučných stezek a na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnos-
ti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. V rámci tohoto dotačního titulu bu-
dou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované. 
 

Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé 
školní záměry v oblasti EVVO dle následujících priorit: 

 Podpora badatelsky orientovaného vyučování 
 Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu) nebo v přírodních učebnách 
 Podpora aktivit souvisejících s podporou vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených 

na EVVO (např. Den Země, Den vody a obdobné projektové dny a workshopy) 
 
Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené 
např. s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s jejich procesem výroby a v obecné rovi-
ně také s principy ekologického zemědělství. Cílem dotačního titulu je navázání, příp. rozvoj spolu-
práce mezi farmáři a mateřskými, základními a středními školami v Moravskoslezském kraji. Do-
tační titul směřuje k rozšiřování povědomí dětí a mládeže v zemědělské problematice. V rámci to-
hoto dotačního titulu budou poskytovány pouze neinvestiční dotace. 
 
Dotační titul č. 4 je zaměřen na podporu včelaření v návaznosti na EVVO. Jedná se zejména 
o zahájení činnosti, popř. udržování včelařských kroužků pro děti a mládež. Cílem dotačního titulu 
je seznámit děti a mládež s včelařením, objasnit význam včel ve vztahu k životnímu prostředí 
i lidem. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční 
i kombinované. 

Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační titul č. 1 
 obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
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 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 
 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných insti-

tucích, 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., 
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 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 
 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., 
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
 veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., 
 příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, 
 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  

 
15. 10. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   15. 11. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-
oblasti-zivotniho-prostredi-121824/ 
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