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DOTAČNÍ INFO K 13. 9. 2019 

 

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; 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=73
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➢ předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské 
skupiny; 

➢ 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

