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DOTAČNÍ INFO K 12. 7. 2019 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 3/2019 
 
Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence 
Podoblast: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity:  
6.1.E – Motivační soutěže a ocenění 
6.1.G – Tematicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, zlepšování přístupu 
k informacím o životním prostředí 
 
Alokace:  10 000 000Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory:  
Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, s výjimkou politických stran 
a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v 
platném znění. 
 
Podání projektových námětů od   2. 9. 2019 
Podání projektových námětů do   30. 9. 2019 
 
Výše podpory: 
Minimální výše podpory na jeden projekt – 2 000 000 Kč. 
Maximální výše podpory na jeden projekt – 5 000 000 Kč. 
Maximální výše podpory na jeden projekt – 85% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Cíl Výzvy: 

➢ Informovat veřejnost o potřebě chránit životní prostředí a aktivně ji do ochrany zapojit 
formou dobrovolnictví a environmentálně příznivým chováním v každodenním životě. Tato 
Výzva si dále klade za cíl zvyšování povědomí o stavu životního prostředí a o způsobech a 
možnostech jeho ochrany konkrétní změnou chování veřejnosti ve prospěch životního pro-
středí. Realizovaná osvětová kampaň musí být v souladu se Státní politikou životního pro-
středí a dalšími strategickými dokumenty MŽP v jednotlivých tématech. 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=71 
 

Výzva č. 4/2019 
 
Prioritní oblast: 1. Voda 
Podoblast: 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod 
                    1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody 
Podporované aktivity:  
1.3.C – Kanalizace 
1.3.D - Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních 
vod nejsou podporovány) 
1.6.B – Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=71
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Alokace:  2 500 000 000Kč 
Z celkové alokace jsou na aktivity 1.3.C a 1.3.D (a v případě společně podané žádosti i na aktivitu 
1.6.B) alokovány 2 mld. Kč, na samostatné projekty v aktivitě 1.6.B je alokováno min. 0,5 mld. Kč. 
 
Oprávnění příjemci podpory:  

➢ obce/města 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ městské části hl. města Prahy 
➢ příspěvkové organizace 
➢ obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 

subjekty 
➢ zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty 
 
Podání žádostí od   1. 11. 2019 
Podání žádostí do   31. 1. 2020 
 
Cíl Výzvy: 

➢ Zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za 
účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70 
 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Program Senior 
 
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních 
pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a 
dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 
 
Uzávěrka pro příjem žádostí 20. 9. 2019 
 
Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000Kč. 
 
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

➢ obecně prospěšné společnosti 
➢ ústavy 
➢ občanská sdružení (spolky) 
➢ evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Senior: 

➢ vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory 
➢ terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70
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➢ vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní 
neziskové organizace 

➢ pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu 
 
Více informací: 
http://www.vdv.cz/programy/senior/ 
 

Paliativní péče 

Cílem programu je podpora paliativní a hospicová péče.  

Uzávěrka pro příjem žádostí 20. 9. 2019 
 
Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000Kč. 
 
Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou: 

➢ obecně prospěšné společnosti 
➢ ústavy 
➢ občanská sdružení (spolky) 
➢ evidované právnické osoby (církevní) 

 
Co podporuje program Paliativní péče: 

➢ vzdělávání pracovníků přímé služby 
➢ terénní zdravotní a sociální služby 
➢ vybavení zařízení 
➢ pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek 

 
Více informací: 
http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/ 
 

Fond vzdělávání 

 

Fond vzdělávání poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně zne-

výhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České 

republice. 

 
Uzávěrka pro příjem žádostí 25. 8. 2019 
 

Podmínky pro získání stipendia: 

➢ věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let – např. u žadatelů v doktorském pro-

gramu) 

➢ studium na střední, vyšší či vysoké škole v ČR 

➢ studijní průměr do 2.0 

➢ sociální/zdravotní handicap 

➢ úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle 

 

http://www.vdv.cz/programy/senior/
http://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/
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Více informací: 

http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/ 

 

http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

