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DOTAČNÍ INFO K 9. 4. 2021 

 

MŠMT 

Letní kempy 2021 

 

Věcné zaměření Výzvy a účel dotace: 

Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie 
COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. 
 
Účelem poskytnuté dotace je: 

➢ podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, 
➢ propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a do-

vedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního 
roku, 

➢ obnovit pracovní a studijní návyky dětí, 
➢ podpořit zájem dětí o vzdělávání, 
➢ podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, 
➢ podpořit návyky zdravého životního stylu, 
➢ podpořit pohybové aktivity dětí. 

 
Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací všech výše uvedených aktivit v rámci alespoň 4 
uskutečněných letních kempů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021. Letní kemp je určen pro nejméně 
15 závazně přihlášených dětí, realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě 
jdoucích 5 kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých 
dnech. Dětem je v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina – oběd – svačina). 

 
Oprávněný žadatel: 

➢ spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších; v přípa-
dě organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně prostřednictvím 
ústředí NNO(pobočné spolky nemohou žádosti podávat samostatně), 

➢ ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., 
➢ nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., 
➢ obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších 
předpisů, 

➢ veřejná a soukromá vysoká škola a 
➢ právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a 

školských zařízení všech zřizovatelů. 
 
Podání žádosti do   30. 4. 2021 
 
Více informací: 
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https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-

2021?source=rss&fbclid=IwAR0st7estwNDIrfmZVU1-

D7ak5ijAD9v3gSWq8Z2w70mYps8HtILVAqsjQk 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí  

 
Cíle a priority dotačního programu: 
Podpora projektů, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, vý-
chovu a osvětu a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslez-
ského kraje, rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství 
a spolupráce na úseku životního prostředí v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udr-
žitelného rozvoje. 

Účelem je podpora projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského 
kraje, zejména dětí a mládeže, v oblasti předcházení vzniku odpadů, v oblasti činnosti environmen-
tálně zaměřených nestátních neziskových organizací, podporu environmentálních osvětových akcí 
či činností, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, 
veřejnou správu i podnikatelskou sféru. 

Vymezení okruhu příjemců: 
➢ obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
➢ dobrovolný svazek obcí dle § 49 zákona o obcích, 
➢ spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, 
➢ ústav podle občanského zákoníku, 
➢ obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společ-

nostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou 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 30. 4. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 5. 2021 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-

prostredi-pro-roky-2021-2022-7011/ 

 

 

 

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021?source=rss&fbclid=IwAR0st7estwNDIrfmZVU1-D7ak5ijAD9v3gSWq8Z2w70mYps8HtILVAqsjQk
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https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-pro-roky-2021-2022-7011/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-pro-roky-2021-2022-7011/
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Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 2/2021  
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ kraje 
➢ obce s rozšířenou působností 

  
Podání žádosti od   15. 4. 2021 
Podání žádosti do   30. 6. 2021  
 
 
Cíl Výzvy: 
Zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality 
ovzduší – aktualizace 2020 prostřednictvím Akčního plánu a prostřednictvím podpory personálních 
kapacit na plnění opatření dle Akčního plánu.. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=89 
 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=89

