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DOTAČNÍ INFO K 3. 12. 2020 

 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 6/2020  
 
Alokace:  100 000 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ kraje 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ státní podniky 
➢ státní organizace 
➢ veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
➢ městské části hl. města Prahy 
➢ státní příspěvkové organizace 
➢ veřejné a státní vysoké školy 
➢ veřejnoprávní instituce 
➢ nestátní neziskové organizace 
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
➢ obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem 

 
Podání žádosti od   3. 12. 2020 
Podání žádosti do   31. 3. 2021 
 
Cíl Výzvy: 
Příprava projektů zaměřených realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření 
se srážkovou vodou a revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vod-
ních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, které budou následně podány v rámci OPŽP 
2021–2027. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

COVID – Školy v přírodě 

 

Věcné zaměření výzvy a účel dotace: 

Cílem dotačního titulu je podpora ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajiš-
ťují pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového 
opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty, a to z důvodu vydání mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2020.  

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86
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Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vyda-
nými usneseními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pan-
demií nemoci COVID-19.  
 
Oprávněný žadatel: 
Provozovatel hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, který poskytuje ubytovací služby na 
základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinskou činnost (zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů  
 
  
Alokace výzvy:  65 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   10. 12. 2020 
Podání žádosti do   12. 2. 2021 
 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-skoly-v-prirode 
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