DOTAČNÍ INFO K 22. 12. 2021

Moravskoslezský kraj
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Jednotlivé podporované aktivity:
a. zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí
a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, případně z jiného komunitního
plánování (např. aktivita či akce participativního rozpočtu apod.)
b. příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související
s místní Agendou 21, např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí
c. pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví
a souvisejících tématech; pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování municipality,
nebo na řešení ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji
d. vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod.

Vymezení okruhu příjemců
Dotace v rámci vyhlašovaného dotačního programu lze poskytnout:
➢ obcím podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
➢ dobrovolným svazkům obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
➢ příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce [vyjma 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].
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

17. 1. 2022
21. 1. 2022

Více informací:
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelnehorozvoje-a-mistni-agendy-21-pro-rok-2022-9930/
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Národní program Životní prostředí
Výzva č. 15/2021
Ekologická likvidace autovraků
Oprávnění žadatelé:
➢ Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (vozidly s ukončenou životností) podle § 21 odst. 2 nebo podle § 151 zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

2. 1. 2023
31. 3. 2024

Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2022 je možno podat od 2. ledna 2023
do 31. března 2023.
Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2023 je možno podat od 2. ledna 2024
do 31. března 2024.
Cíl Výzvy:
Podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného
využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování
autovraků. A také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní
normy.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=105
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