Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Cílem Výzvy je 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
rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Termíny podání žádosti
Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020 v 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Období realizace
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2022.

Forma a výše podpory
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Popis podporovaných aktivit

a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní
děti.
Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý
a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly
naplněny
legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožnit tak tyto
požadavky
naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např.
lesní kluby).

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních
škol
a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním
prostředí.
Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání
(zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá
ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Oprávnění příjemci podpory

•
•
•
•
•
•
•
•

obce;
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.

Pelc Milan
pelc@dotacesnadno.cz
Tel: 702 144 962

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu
komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až
250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy
#sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic,
potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Termíny podání žádostí
Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace

Na co můžete dotaci získat
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Kdo může žádat
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou
politických stran a hnutí.

Výše příspěvku
20 000 – 250 000 Kč
Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů
Kategorie stromu
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 a více

Pořízení stromu
1 500 Kč/ks
3 000 Kč/ks
4 000 Kč/ks

Pelc Milan
pelc@dotacesnadno.cz
Tel: 702 144 962

V informacích máme náskok

www.dotacesnadno.cz

Pořízení závlahy
1 000 Kč/ks

