DOTAČNÍ INFO K 1. 7. 2022

Národní program Životní prostředí
Přírodní zahrady
Alokace: 100 000 000 Kč
Oprávnění příjemci podpory:
➢ obce
➢ mateřské školy
➢ lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
➢ dětské skupiny;
➢ základní školy
➢ lesní základní školy;
➢ střední školy;
➢ vyšší odborné školy;
➢ příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, např. dům dětí a mládeže.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

3. 10. 2022
30. 11. 2022

Popis podporovaných aktivit
Předmětem podpory jsou níže uvedené aktivity:
a) Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
Rozvoj míst, kde probíhá výchova zaměřená především na předcházení a adaptaci na klimatickou
změnu, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní
požadavky pro provoz lesních mateřských a základních škol1 a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských a základních škol (např. lesní kluby).
c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v oblasti EVVO
zaměřené na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu a na přírodovědné či neintenzivní pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109

Ekologické výukové programy o změně klimatu
Alokace: 46 500 000 Kč
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Oprávnění příjemci podpory:
➢ právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve
znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 7. 2022
31. 10. 2022

Popis podporovaných aktivit
Předmětem podpory je zajištění realizace:
➢ denních i pobytových EVP pro děti a mládež se zaměřením na oblast změny klimatu v souvislostech (viz Příloha č. 1 - Tematický rámec) – pro účely této výzvy se jedná o žáky 2.
stupně základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, studenty vysokých škol a
členy zájmových uskupení např. Junák apod. v této věkové kategorii,
➢ denních i pobytových EVP pro vzdělavatele se zaměřením na oblast změny klimatu v souvislostech (viz Příloha č. 1 - Tematický rámec).
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=110

Národní síť EVVO
Alokace: 33 000 000 Kč
Oprávnění příjemci podpory:
➢ právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve
znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 7. 2022
31. 10. 2022

Popis podporovaných aktivit
Předmětem podpory je zajištění realizace:
➢ denních i pobytových EVP pro děti a mládež – pro účely této výzvy se jedná o žáky všech
stupňů škol, tj. mateřských škol, základních škol, středních škol a členy zájmových uskupení
např. Junák apod., v této věkové kategorii;
➢ denních i pobytových EVP pro vzdělavatele - tzn. učitele všech stupňů škol, budoucí učitele
(tzn. zejména studenty pedagogických oborů) a lektory vzdělávacích organizací.
Více informací:
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https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=111

SZIF
9.A.a Speciální poradenství - živočišná výroba
Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 probíhá od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.
Více informací:
https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9aa

9.A.b 1.-3. Speciální poradenství - rostlinná výroba
Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 probíhá od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.
Více informací:
https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9ab13

Nadace České spořitelny
Grant na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů
Přihlašované projekty by měly sledovat následující cíle:
➢ posílení odborných kapacit českých škol, aby úspěšně zvládly zapojení ukrajinských dětí,
➢ podpora zapojení ukrajinských i českých dětí do společných aktivit (akce pořádané školou,
volnočasové aktivity mimo školu),
➢ rozvoj příležitostí pro systémové změny v oblasti rovných šancí ve vzdělávání ve vztahu
k příchodu ukrajinských dětí do Česka,
➢ rozvoj příležitostí pro inovace ve vzdělávání zvyšujících připravenost k řešení budoucích krizí a výzev.
Nejprve je třeba do 31. července vyplnit stručný projektový záměr prostřednictvím online formuláře. Vybraní žadatelé budou pozváni na online setkání k diskuzi nad konceptem a následně vyzváni
k dopracování konečné žádosti včetně položkového rozpočtu. Podpořené aktivity by se měly začít
realizovat ještě do konce tohoto roku.
Více informací:
https://www.nadacecs.cz/prihlaste-se-o-grant-na-podporu-deti-z-ukrajiny-a-jejich-ucitelu
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