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DOTAČNÍ INFO K 13. 9. 2019 

 

Ministerstvo zemědělství 

Výzva k podávání žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ 

pro rok 2020  

 
Výzva k podávání žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ 
pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pro dotační podprogramy 20.C.a až 
20.C.g.  
 

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C 

„Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2019 do 

30. 9. 2020. 
Předběžné žádosti na dotační program 20.C se podávají v termínu do 30. 9. 2019. 
 

V rámci víceletých předběžných žádostí bylo žadatelům umožněno podat Předběžnou žádost pro 

dotační období 2020 již v roce 2018. V případě, že některý z žadatelů tuto možnost nevyužil a 

Předběžnou žádost nepodal, je nezbytné, aby tak učinil nejpozději do 30. 9. 2019. 
 

Vymezení dotačního programu 20.C. a jeho jednotlivých podprogramů 20.C.a., 20.C.b., 20.C.c., 

20.C.d., 20.C.e., 20.C.f. a 20.C.g., na něž budou podávány tyto předběžné žádosti, vychází ze Zásad, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019. 

 
Předběžná žádost a vyplněné tabulky č. 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e., 1.f., 1.g. a 1.h. se podle jejich 

předpokládaného plnění v dotačním období podávají v listinné podobě ve dvojím originálním vy-

hotovení na místně příslušném OPŽL SZIF. 

 
Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C. na základě této Výzvy je, dle pravi-
del EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jejich čerpání v příslušném dotačním období.  
Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní 

žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli dotace poskytnuta. 

 
MZe vyzývá k podávání Žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu 

prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Žádosti se podávají v lis-

tinné podobě ve dvojím originálním vyhotovení na místně příslušném OPŽL SZIF. 

 

Termín pro podání žádostí: od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. 

 

Více informací: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html
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Výzva k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na dotační program 20.D 

 

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.D. pro rok 2020 

k podávání předběžných žádostí v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019. 

 
Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.D. pod názvem Zlepšení životních podmínek skotu cho-
vaného v systému chovu bez tržní produkce mléka bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.  
 

Vymezení dotačního programu 20.D. a jeho jednotlivých podprogramů 20.D.a., 20.D.b., 20.D.c., 

20.D.d., 20.D.e. a 20.D.f. k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, bude obdobné jako v 

Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019, na základě § 1, § 2, 

a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených dne 17. 

ledna 2019. Předběžné podmínky plnění tohoto dotačního programu a jeho jednotlivých podpro-

gramů včetně uvedení sazeb dotace jsou pro rok 2020 uvedeny v příloze této výzvy. V příloze je 

rovněž tak uveden vzor předběžné žádosti. 

 

Více informací: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-

potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti-1.html 

 

 

Výzva k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na dotační program 20.A 

 

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.A. pro rok 2020 
k podávání předběžných žádostí v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019.  
 
Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.A. pod názvem Zlepšení životních podmínek v chovu doj-
nic bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro 
rok 2020, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Vymezení dotačního programu 20.A. a jeho jednotlivých podprogramů 20.A.a., 20.A.b., 20.A.c., 

20.A.d. a 20.A.e., k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, bude obdobné jako v Zásadách, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019, na základě § 1, § 2, a § 2d 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených dne 17. ledna 

2019. Předběžné podmínky plnění tohoto dotačního programu a jeho jednotlivých podprogramů 

včetně uvedení sazeb dotace jsou pro rok 2020 uvedeny v příloze této výzvy.  

 

Více informací: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-

potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti.html 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti.html
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Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 6/2019  
Ozdravné pobyty 
 
Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence 
Podoblast: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity: 6.1.F Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových progra-
mů a školení 
 
Alokace:  40 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ školské právnické osoby dle § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů - mateřské školy, lesní mateřské školy, základní školy a gymnázia 

➢ ostatní mateřské školy, lesní mateřské školy a základní školy zřízené a provozované v soula-
du se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

➢ poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině dle § 3 zákona č. 247/2014 Sb., o posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 
 

Podání žádosti od   1. 10. 2019 
Podání žádosti do   31. 12. 2019 
 
Cíl Výzvy: 
Zlepšit znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje pro-
střednictvím ozdravných pobytů.  
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=73 
 

 

Výzva č. 7/2019  
Přírodní zahrady 
 
Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence 
Podoblast: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Podporované aktivity: 6.1.C Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných 
zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady) 
 
Alokace:  250 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce; 
➢ předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské 

skupiny; 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=73
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➢ základní školy; 
➢ střední školy; 
➢ domy dětí a mládeže; 
➢ příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO; 
➢ nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO. 

 
Podání žádosti od   3. 2. 2020 
Podání žádosti do   31. 3. 2020 
 
Cíl Výzvy: 
Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních 
škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění 
technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, 
základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvo-
je/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74 
 
 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74

