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 Mezinárodní úroveň 

◦ Směrnice č. 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o 

životním prostředí 

◦ Aarhuská úmluva 

◦ Agenda 21 

 Národní úroveň 

◦ Zákon č. 17/1992 Sb.,o životním prostředí (§ 16) 

 EVVO by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem 

trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách 

◦ Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

◦ Zákon č. 561/2004 Sb., školským zákonem  

◦ Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 



 Státní politika životního prostředí 2012-2020 

 EVVO je dlouhodobý preventivní nástroj v životním prostředí, který směřuje 

k omezování budoucích škod na životním prostředí způsobených 

nedostatečnými znalostmi či neinformovaností, a z toho vyplývajícím 

nekompetentním rozhodováním 

 Akční plán Státního programu EVVO na léta 2010-2012 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)  

 Strategické vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR (2008) 

 Metodický pokyn MŠMT k EVVO (2008) a jednotlivé rámcové 

vzdělávací programy 

 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(2000) 

 Krajské koncepce EVVO  



 LP jako součást EVVO 
◦ Koncepce podpory mládeže pro období 2014-2020 
◦ Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 
◦ Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci LP u lesnických subjektů 
◦ Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2008-2015 
◦ Akční plán EU pro lesnictví 2007-2011 

 Definice LP 
◦ kvalifikovaný způsob vzdělávání o lese lesním pedagogem 
◦ zážitkové učení 
◦ znalosti o lese jako ekosystému 
◦ zkušenosti o trvale udržitelném lesním hospodaření 
◦ zahrnuje všechny dimenze udržitelného rozvoje 
◦ posiluje pochopení vztahů a vzájemného působení mezi člověkem a jeho 

prostředím v kontextu trvale udržitelného rozvoje, 
◦ podporuje pochopení, využití a aplikaci konceptu trvale udržitelného 

rozvoje na příkladu TUH v lesích, 
◦ vyžaduje celostní přístup a bere v úvahu globální souvislosti, 
◦ les jako zdravá a příhodná učebna pro vzdělávání se venku v přírodě 

 Formy, financování, Metodický pokyn MZe 2015 



 PRV – na aktivity LP nelze  

 M01 Předávání znalostí a informační akce – vzdělávací a informací akce 

zacílené na podnikatele a vlastníky lesů, podpora celoživotního vzdělávání 

a odborné přípravy (vzdělávací subjekt akreditovaný MZe) 

 OPŽP – na aktivity LP nelze 

 v minulém období Osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, poradenství a osvětu 

 IROP – na aktivity LP nelze 
 2.4 Program regionální vzdělávání a celoživotní učení (možné využít pro 

lesní školky – stavební úpravy a vybavení zařízení, příjemce: zařízení 

péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení předškolního vzdělávání, obce 

a kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, výzva 11/2015, 

příjem žádostí do 3/2016, celková alokace 473 mil. EUR) 



 Dotace na projekty NNO a příslušný kalendářní rok, dle Zásad 

vlády pro poskytování dotací NNO 

 Podporované oblasti v r. 2015: 

◦ Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (EVVO, vzdělávací aktivity, 

využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a výchovu, profesní 

vzdělávání a zvyšování kvality) 

◦ Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež (MTZ pro 

mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže, lesní pedagogika, 

dobrovolnictví… 

◦ Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita 

potravin, ochrana ŽP, podpora venkova………. 

 Alokace: 75 mil. Kč 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-1--unora-2010-c--92-68045/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-1--unora-2010-c--92-68045/


 Dotace: 70 %, spolufinancování z jiných zdrojů je přípustné vyjma 

PRV a OP Rybářství, uznatelné náklady: OON, provozní náklady 

spojené s realizací projektu (materiální, služby, příp. DPH) od 

1.1.2015 do 31.12.2015. Neuznatelné náklady: dary, občerstvení, 

upomínkové předměty a další viz rozhodnutí 

 Příjem žádostí: říjen - listopad 2015 (?) 

 Žadatel: spolky, ústavy, OPS, účelová zařízení registrovaných církví 

a náboženských společností, nadace, další právnické a fyzické 

osoby, které mají poskytování vzdělávacích služeb v hlavním 

předmětu činnosti 

 SVOL – dlouhodobý projekt „Poznávej les všemi smysly“ 



 Žadatel: NNO v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného 
rozvoje – spolky, OPS 

 V r. 2015: 

◦ Podprogram I. Koordinace projektů na podporu biodiverzity - 
max. dotace 3 mil. Kč 

◦ Podprogram II. Koordinace podpory pozemkových spolků – 
max. dotace 2 mil. Kč 

 Horní limit na 1 projekt bývá cca 200-300 tis. Kč.  

 Nevztahuje se na aktivity podporované z výzev Národního 
programu Životní prostředí, nelze na aktivity EVVO a LP 

 Příjem žádostí: leden - únor 2016 (?) 

 Kontakt:  odbor obecné ochrany přírody a krajiny, 
Marketa.Lastovickova@mzp.cz, tel.: 267 122 402 

mailto:Marketa.Lastovickova@mzp.cz
mailto:Marketa.Lastovickova@mzp.cz
mailto:Marketa.Lastovickova@mzp.cz


 Garant programu MŽP, financováno SFŽP 

 Aktuálně 4. výzva - Program podpory obcí ležících v regionech 
národních parků 

 Příjem žádostí:  od 31.3.-30.9.2015 

 Alokace: 50 mil. Kč, období realizace 2016-2017 

 Dotace max. 80 % 

 Žadatel: subjekt se sídlem v obci, jejíž katastrální území zasahuje do 
(přiléhá k) území NP  

 Vybrané podprogramy: 

◦ IV.1 Podpora EVVO 
 A Podpora environmentálních vzdělávacích programů – alokace 5 mil. Kč (žadatel 

- obce, svazky obcí, OPS, církve, spolky, ústavy, nadace, NF, školy, správy NP, 100 
tis. – 1 mil. Kč na 1 akci/1 žadatele) 

B Osvětové aktivity – alokace 5 mil. Kč (žadatel - obce, svazky obcí, OPS, 

církve, spolky, ústavy, nadace, NF, školy, správy NP, 100 tis. – 1 mil. Kč  

      na 1 akci/1 žadatele) 



◦ IV. 2 Podpora infrastruktury a vybavenosti obcí 
 A Environmentálně šetrná infrastruktura – alokace 5 mil. Kč, obce, svazky obcí, 

správy NP, 100 tis. – 1 mil. Kč na 1 akci/1 žadatele) 

 B Podpora úprav zeleně a vybavenosti na území obcí – dtto 

 Uznatelné výdaje: mzdy včetně odvodů a cestovné (podprogram IV.1), 

nákup zařízení a vybavení, nákup služeb, příp. DPH, výdaje na závěrečný 

audit, publicitu apod. dle Smlouvy o poskytnutí podpory 

 Info o dalších podprogramech 4. výzvy: www.sfzp.cz sekce Národní 

programy 

 Dle pravidel dodatku č. 27 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování 

prostředků ze SFŽP, přílohy IV (administrace) 

 Kontakt: Kateřina Polívková, tel. 267 994 449, katerina.polivkova@sfzp.cz 

http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
mailto:katerina.polivkova@sfzp.cz
mailto:katerina.polivkova@sfzp.cz
mailto:katerina.polivkova@sfzp.cz


 Nový program pro rok 2016 (v minulosti III. Program podpory 

EVVO) garant MŽP, financováno SFŽP 

 Vyhlášení výzvy: listopad 2015 

 Na projekty LP, které budou odpovídat svým pojetím dokumentu 

Cíle a indikátory EVVO  

 oblasti kompetencí, které EVVO rozvíjí: 
◦ Vztah k přírodě  

◦ Vztah k místu 

◦ Ekologické děje a zákonitosti 

◦ Environmentální problémy a konflikty 

◦ Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí 

 Postup dle Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování prostředků ze SFŽP, 

konkrétní podmínky podpory určí vždy daná výzva 

 Kontakt: RNDr. Miloslav Novák, MŽP, 267 122 181, miloslav.novak@mzp.cz 

mailto:miloslav.novak@mzp.cz
mailto:miloslav.novak@mzp.cz
mailto:miloslav.novak@mzp.cz


 Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Podporované aktivity:  

6. 1. A Environmentální vzdělávání a výchova (“pilíře EVVO”)  

6. 1. B Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti 
 EVVO 

6. 1. C Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a 
 jiných zařízení pro účely EVVO 

6. 1. D Interpretace přírodního dědictví  

6. 1. E Motivační soutěže a ocenění 

6. 1. F Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových 
 programů a školení 

6. 1. G Tematicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního 
 prostředí, zlepšování přístupu k informacím o životním 
 prostředí 



 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 

2011-2015 

-  podpora LP jako součásti vyučování se neposkytuje 

- podpora LP jako mimoškolní činnosti 

 v rámci programu č. 2 Podpora vybraných forem práce s 

neorganizovanými dětmi a mládeží 

 Žadatel: pouze vybrané NNO – spolky, ústavy, OPS, účelová zařízení 

registrovaných církví, s předmětem činnosti práce s dětmi a mládeží 

 Dotace: pouze na 1 projekt, pouze neinvestiční finanční prostředky 

 Příjem žádostí: říjen 

 Nová pravidla pro r. 2016, zatím není schváleno 

 Kontakt: RNDr. Helena Knappová, tel. 234 811 153, e-mail: 
helena.knappova@msmt.cz 

mailto:helena.knappova@msmt.cz


 Grantový program Životní prostředí 2015 

 vazba na Program rozvoje Kraje Vysočina, prioritní oblast 4: 
Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov – neinvestiční aktivity 
EVVO (nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní 
zahrady, lesní pedagogika) 

 Žadatel: města, městyse a obce Kraje Vysočina a jejich 
příspěvkové organizace se zaměřením na EVVO, školy, školské 
zařízení, OPS, OS, nadace, zájmová sdružení, spolky se 
zaměřením na EVVO, ochranu přírody nebo ŽP, lesní pedagogiku… 

 Alokace: 1,8 mil. Kč 

 Dotace: min. 10 tis. Kč/projekt, max. 50 tis. Kč/projekt, min. 
spoluúčast žadatele 25 %, pouze 1 projekt, lokalizace 

 Uznatelné náklady: materiál, pomůcky a služby, příp. DPH 

 Neuznatelné náklady: mzdové náklady, daně, kancelářská a 
výpočetní technika, občerstvení, mobiliář  …. 



 Specifická kritéria: využití rozsahu oblastí EVVO, zapojení 

cílových skupin, zapojení koordinátora EVVO, finanční spoluúčast 

žadatele 

 Příjem žádostí: do 10.3.2015 

 Realizace projektu: od podpisu smlouvy do 31.10.2016 

 Administrace: el. žádost, žádost + ostatní doklady osobně, 

písemně nebo datovou schránkou, výběr hodnotící komisí, 

rozhodnutí rady nebo zastupitelstva kraje, uzavření smlouvy, 

schválení smlouvy obcí,realizace projektu, závěrečná zpráva, 

vyúčtování, kopie dokladů, fotodokumentace, prezentace projektu 

 Kontakt: Ing. Eva Navrátilová, 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz 

 

mailto:navratilova.e@kr-vysocina.cz
mailto:navratilova.e@kr-vysocina.cz
mailto:navratilova.e@kr-vysocina.cz
mailto:navratilova.e@kr-vysocina.cz
mailto:navratilova.e@kr-vysocina.cz


 Grantový program, prioritní osa Environmentální udržitelnost a 
soudržnost regionu „Rozvoj venkova a krajiny“ 

 část podopatření 3A Podpora EVVO 

 Žadatel: sídlo v obvodu Jč kraje, aktivní činnost ve specifikované oblasti 
EVVO, školy, školské zařízení (mimo VŠ), NNO včetně zájmových svazů, 
spolků, obce a dobrovolné svazky obcí 

 Alokace: 0,8 mil. Kč 

 Dotace: min. 10 tis. Kč/projekt, max. 100 tis. Kč/projekt, min. spoluúčast 
žadatele 20 %, nelze spolufinancovat z jiných prostředků kraje (s výjimkou 
finančního daru z rozpočtu kraje) 

 Uznatelné náklady: nájemné, energie, materiál, vybavení a služby 
související s realizací projektu, HM do 40 tis. Kč, NHM do 60 tis. Kč a doba 
použ. delší než 1 rok, cestovné, mzdové prostředky, příp. DPH 

 Neuznatelné náklady: výdaje na rutinní opravy a udržování, pořízení DHM 
a DHNM, reprezentace, pohoštění, dary, režie ze všeobecného provozu 
žadatele … 



 Hmotné produkty (publikace, CD…) vzniklé v rámci grantu 
nelze prodávat 

 Kritéria hodnocení: význam projektu, kvalita projektu a způsob 
jeho realizace, výsledky a přínosy projektu, hospodárnost a 
efektivita, schopnost a připravenost žadatele projekt předfinancovat 
a realizovat 

 Příjem žádostí: 9.1.-30.1.2015 

 Realizace projektu: od 1.1.- 31.10.2015 

 Administrace: žádost nelze podat datovou schránkou 

 Kontakt: Ing. Monika Wögebauerová, 386 720 559, wogebauerova@kraj-
jihocesky.cz (administrace), Ing. Libuše Jozková, 386 720 803, 
jozkova@kraj-jihocesky.cz (odborné dotazy) 

 

mailto:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
mailto:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
mailto:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
mailto:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
mailto:jozkova@kraj-jihocesky.cz
mailto:jozkova@kraj-jihocesky.cz
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 Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Stč.  kraje ze 

Středočeského Fondu ŽP a zemědělství  

 Oblast podpory:  B. Zkvalitnění životního prostředí – „Zajištění 

činnosti dle Koncepce EVVO Stč. Kraje“  

 Žadatel:  obec, svazek obcí, sdružení obcí, NNO, OPS, OS, spolky, 

fyzické osoby, právnické osoby  

 Alokace: 40 mil. Kč (na všechny oblasti podpory) 

 Dotace: min. 10 tis. Kč/projekt, max. 50 tis. Kč/projekt, min. 

spoluúčast žadatele 5 %, nelze spolufinancovat projekt z jiného 

fondu Stč. kraje 

 Základní kritéria hodnocení: váha 70 % - kvalita zpracování 

projektu, soulad s vyhlášeným programem, schopnost a 

připravenost žadatele, výše spolufinancování 



 Specifická kritéria hodnocení: váha 30 % - priorita projektu z 

hlediska ochrany nebo zlepšení celkového stavu ŽP v lokalitě, 

odborná úroveň projektu, rizika realizace 

 Příjem žádostí: 26.3.-15.4.2015 

 Realizace projektu: od 1.1.- 31.10.2015 

 Administrace: el. žádost z centrální internetové aplikace, nutná 

registrace 

 Kontakt: Ing. Mgr. Andrea Balažková, 257 280 264, balazkovaa@kr-s.cz 

 

 

mailto:balazkovaa@kr-s.cz
mailto:balazkovaa@kr-s.cz
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 Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a 
osvětu  

 Žadatel:  právnická osoba, NNO, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem 
není Stč. kraj, obchodní společnosti, OSVČ a fyzické osoby nepodnikající, vyvíjející 
ve Stč. kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO 

 Alokace: 10 mil. Kč 

 Dotace: min. 10 tis. Kč/projekt, max. 1 mil. Kč/projekt, investiční i neinvestiční 
charakter, de minimis (200 tis. EUR/1 podnik za 3 účetní období) 

 lze podat více žádostí, v celkovém součtu požadovaných dotací max. 1 mil. Kč 

 Účel dotace dle tematických zadání: 

 A) programy, osvětové akce, přednášky, semináře, odborné exkurze do chráněných 
lokalit, pobyty v naučných střediscích EV, naučné stezky….. 

 B) realizace „zelené školní učebny“ – přeměna tradičních školních zahrad 

 C) přeměny zahrad u MŠ na zahrady a hřiště v přírodním stylu, podpora lesních MŠ 
– nákup vybavení a herních prvků 

 D) technické a odborné zázemí středisek EVVO a jejich aktivit (stavby, vybavení) 

 



 Uznatelné výdaje: mzdové náklady včetně odvodů, max. ve výši 50 % z 
celkové výše dotace, zákonné cestovní náhrady, nákup materiálu, drobný 
hmotný dl. majetek od 3.000-40.000 Kč, služby, režijní náklady max. 20 % z 
celkové výše dotace 

 Neuznatelné výdaje: občerstvení a stravování, odměny při soutěžích, dary, 
telefony, internet, poštovné, náklady spojené s vypracováním nabídky, 
stavební a řemeslnická technika, dataprojektory, počítače, notebooky, 
počítače, televizory, fotoaparáty, zvuková technika, GPS přijímače, 
budování altánů a pergol bez prokazatelně převažujícího využití pro účely 
výuky v oblasti EVVO, náklady bez přímého vztahu k akci/projektu  

 Hodnocení: kvalita akce/projektu, přínos projektu, ekonomické využití 
prostředků (přiměřenost), využitelnost projektu, využívání jiných zdrojů 
financování 

 Příjem žádostí: 28.5.- 12.6.2015 

 Realizace projektu: od 1.6.- 31.12.2016 

 Kontakt: Bc. Aneta Hamzová, 257 280 363, hamzova@kr-s.cz 
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 Program Ekologické projekty (odbor ŽP) - na akce LP v Plz. kraji - v 
r. 2014 a 2015 nebyl vyhlášen 

 V současnosti pouze program Kluby otevřených dveří pro 
neorganizované děti a mládež v r. 2015 (odbor školství)  

 Oblast podpory: volnočasové aktivity v současných i v nově 
vzniklých klubech na území kraje, zařízení pro zájmové vzdělávání 
dětí a mládeže 

 Žadatel: OSVČ, fyzické osoby, právnické osoby, jejichž projekt 
naplňuje cíl programu, preference žadatelů se sídlem v Plz. kraji 

 Alokace: 500 tis. Kč 
 Dotace: max. 80 %, de minimis, pouze 1 žádost 
 Neuznatelné náklady: investiční náklady, stravování, občerstvení, 

dary, telefony, pokuty, nedoložitelné výdaje 
 Příjem žádostí: 20.1.- 18.2.2015 
 Kontakt: Mgr. Regina Hrabětová, 377 195 373, regina.hrabetova@plzensky-

kraj.cz 
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 Grantový program na vybrané činnosti na úseku EVVO 

 Oblast podpory: B přímé akce pro veřejnost, C akce pro širokou 
veřejnost, D informační materiály s ekovýchovnou tematikou  

 Žadatel: pouze NNO působící na území KV kraje, založené min. 6 
měsíců před datem vyhlášení programu, nemusí mít sídlo v kraji 

 Dotace: max. 100 tis. Kč, max. 80 %, preference kontinuálních 
programů, které trvají více let 

 Neuznatelné náklady: investiční náklady, stravování, občerstvení, 
dary, telefony, pokuty, nedoložitelné výdaje 

 Příjem žádostí: 1.11.-30.11.2015 

 Realizace projektu: 2016 

 Kontakt: Jarmila Solnařová, 354 222 544, jarmila.solnarova@kr-
karlovarsky.cz 
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 Program 8.1 Podpora ekologické výchovy osvěty 
 Účel: osvětová a publikační činnost – organizace akcí směřujících 

ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti  (také na LP) 
 (pravidelná činnost skupin mládeže dlouhodobě pracujících v oblasti 

ŽP a podpora mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků je 
účelem podpory programu 8.4) 

 Žadatel: právnické osoby – NNO (spolky, OPS …), obce, 
příspěvkové organizace, obchodní společnosti aj., OSVČ, fyzické 
osoby 

 Alokace: 1,3 mil. Kč 
 Dotace: min. 10 tis. Kč, max. 80 tis. Kč, max. 70 % celkových zp. 

nákladů, lze podat 2 žádosti v rámci této výzvy, de minimis, nelze 
spolufinancovat z dalších dotací kraje, investiční i neinvestiční 
dotace 

 Způsobilé výdaje: náklady související s vlastní realizací projektu, 
příp. DHP 

 Nezpůsobilé výdaje:  bez přímého vztahu k realizaci projektu, 
náklady na projekt, který je v době podání žádosti již ukončený 



 Hodnocení: vazba projektu na další aktivity v území (váha 20 %), 

spolufinancování projektu (15 %), vazba na rozvoj hospodářsky slabých a 

podprůměrných oblastí kraje (5 %), kvalita projektu (30 %), míra realizace 

EVVO v oblasti (30 %) 

 Příjem žádostí: 1.9.-30.9.2015, možnost konzultace do 29.9.2015  

 Realizace projektu: 1.1.2015 – 31.10.2016  

 Administrace: úředně ověřená kopie či originál oprávnění jednat jménem 

žadatele, ostatní doklady v kopii, vyúčtování do 50 kalendářních dnů po 

ukončení realizace projektu (dle smlouvy) 

 Kontakt: Ing. Tomáš Komrzý, 485 226 353, tomas.komrzy@kraj-lbc.cz 



 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013-
2016 

 B) Rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje 
◦ Dotační titul č. 2 Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních (vzdělávací 

akce zaměřené mj. na lesní ekosystém) 
◦ Dotační titul č. 3 Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti (akce u příležitosti Den 

Země, Otevírání studánek…) 
◦ Dotační titul č. 4 Podpora projektů EVVO (budování a péče o naučné stezky, 

přírodní učebny, obnova a čištění studánek…) 
◦ Dotační titul č. 5 Podpora lesní pedagogiky (podpora vzdělávání lesních 

pracovníků, úhrada nákladů školám na dopravu – max. 5.000 na 1 výjezd, 
max. 6 výjezdů 

 Žadatel: obec v kraji, subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou 
působící na území kraje, který je přímo odpovědný za přípravu a realizaci 
projektu a nepůsobí jako prostředník, má stabilně a dostatečně zajištěno 
financování svých aktivit 

 Alokace: 1,3 mil. Kč 

 Dotace: min. 5 tis. Kč, max. 200 tis. Kč, max. 80 % celkových zp. nákladů, 
de minimis 



 Hodnocení: obsahová úroveň, ekonomická úroveň 

 Příjem žádostí: 6.1.-31.1.2015 

 Realizace projektu: 1.1.2015 – 31.10.2015  

 Administrace: vyúčtování do 30 dnů od ukončení realizace 

projektu  

 Kontakt: Ing. Vladislav Nový, 475 657 914, novy.v@kr-ustecky.cz 



 Program Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
 Cíl: zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu 

 Priorita:  4.4.3 Podpora EVVO 

 Podporované aktivity:  
◦ programy, osvětové akce, přednášky, odborné exkurze do chráněných lokalit, naučné a 

osvětové materiály, naučné stezky… (na lesní pedagogiku pro MŠ a ZŠ) 
◦ zelené školní učebny – přeměny školních zahrad na přírodě blízké prostředí 
◦ podpora přeměny zahrad u MŠ na zahrady a hřiště v přírodním stylu, podpora lesních 

MŠ 

 Žadatel: obce, fyzické a právnické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti 
EVVO v kraji 

 Dotace: min. 20 tis. Kč, max. 200 tis. Kč, max. 70 % dotace, de minimis 

 Uznatelné výdaje: investiční a neinvestiční výdaje, zákonné cestovní náhrady, mzdové 
náklady do výše 50 % z požadované dotace 

 Neuznatelné výdaje: dary, občerstvení, svépomocná práce, nábytek, dataprojektory, PC, 
notebooky, fotoaparáty, zvuková technika, běžná údržba školních zahrad, altány a pergoly 
bez převažujícího využití pro EVVO, plastové prvky na dětská hřiště 

 Hodnocení: 
◦ základní hodnotící kritéria: kvalita projektu, zpracování rozpočtu a přehlednost, podíl 

vlastních zdrojů, dosavadní činnost a zkušenosti žadatele 
◦ specifická hodnotící kritéria: odborná a metodická úroveň řešení, soulad s Koncepcí 

EVVO a Akčním plánem EVVO 2013-2015 pro Královéhradcký kraj, ekonomické využití 
finančních prostředků 

 Příjem žádostí: 2.3.-16.4.2015, plán od února 2016 

 Kontakt: Mgr. Petr Kamenický, 495 817 256, pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz 



 Program Propagace životního prostředí a zemědělství 
 Cíl: propagace zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu, lesnictví, 

rybářství, včelařství, ekol. zemědělství, s důrazem na místní a regionální produkty 
Královéhradeckého kraje 

 Priorita:  4.4.3 Podpora EVVO, 4.5.1 Podpora zemědělství, lesnictví, rybářství a 
místní produkce 

 Podporované aktivity:  
◦ pořádání propagačních akcí a výstav  (na lesní pedagogiku – akce pro 

veřejnost) 

 Žadatel: obce, fyzické a právnické osoby působící v daném oboru 

 Dotace: min. 20 tis. Kč, max. 70 tis. Kč, max. 70 % dotace, de minimis 

 Uznatelné výdaje: neinvestiční výdaje – zařízení, spotřební materiál a služby, 
zákonné cestovní náhrady 

 Neuznatelné výdaje: investiční výdaje, svépomocná práce, občerstvení, dary, 
telefony, internet, poštovné, úroky, ostatní 

 Hodnocení: 
◦ základní hodnotící kritéria: kvalita projektu, zpracování rozpočtu a přehlednost, 

podíl vlastních zdrojů, dosavadní činnost a zkušenosti žadatele 
◦ specifická hodnotící kritéria: rozsah působnosti, propagace místních a 

regionálních produktů, ekonomické využití finančních prostředků 

 Příjem žádostí: 2.3.-16.4.2015, plán od února 2016 

 Kontakt: Mgr. Petr Kamenický, 495 817 256, pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz 



 Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v 
Pardubickém kraji pro r. 2015 

 Oblasti podpory:  
◦ A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením do 60 tis. Kč/projekt - středisko nemá 

zaměstnance na plný úvazek, prostory ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu 

◦ B) Přímé akce pro veřejnost do 20 tis. Kč – pro mládež, akce měřené především na ostatní 
cílové skupiny 

◦ C) Akce pro obecnou veřejnost do 20 tis. Kč 

◦ D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou do 25 tis. Kč 

 Žadatel: právnické osoby založené min. 6 měsíců před vyhlášením programu, 
působící na území kraje – NNO (spolky, ústavy, OPS, církve), školy a školská 
zařízení (žádá jejich zřizovatel) 

 Dotace: min. 5 tis. Kč, max. 60 tis. Kč (do této výše lze podat více žádostí), max. 70 
%, neinvestiční dotace 

 Příjem žádostí: od 23.10. - 30.11.2014 

 Realizace: 1.1.-31.12.2015 

 Kontakt: RNDr. Vladimír Vrána, 466 026 470, vladimir.vrana@pardubickykraj.cz 

 
 

mailto:vladimir.vrana@pardubickykraj.cz
mailto:vladimir.vrana@pardubickykraj.cz
mailto:vladimir.vrana@pardubickykraj.cz


 Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 

 Cíl/účel: podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti EVVO 

 Žadatel: NNO, obce 

 Alokace: 0,8 mil. Kč 

 Dotace:  min. 20 tis. Kč/projekt, max. 80 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele 
20 %, souběh s podporou z jiných zdrojů není vyloučen 

 Neuznatelné náklady: finanční dary, investice, dotace jiným právnickým 
nebo fyzickým osobám, leasing, mzdy, půjčky, cestovní náhrady nad rámec 
zákona 

 Hodnocení: preference projektů zaměřených na podporu spolupráce NNO 
a školy, obce a NNO, obce, školy a veřejnosti v oblasti NNO 

 Příjem žádostí:  do 28.2.2015 

 Realizace projektu: 1.1.-31.12.2015 

 Kontakt:  Ing. Veronika Blažková, 541 652 332, blazkova.veronika@kr-
jihomoravsky.cz 
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 PF 04-15 Podpora ekologických aktivit v kraji 

 Oblast podpory: EVVO dospělých dobrovolných a profesionálních pracovníků 
středisek a center ekologické výchovy, v rámci školních programů, neperiodické 
publikace, info materiály, osvěta pro veřejnost, školní zahrady, partnerství NNO, 
veřejné správy, školství, rozvoj služeb a servisních činnosti pro EVVO, začínající 
subjekty EVVO, badatelsky orientované vyučování 

 Žadatel: spolky, OPS, ústavy, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení se 
sídlem v kraji 

 Alokace: 1 mil. Kč 

 Dotace: min. 20 tis. Kč/projekt, max. 100 tis. Kč/projekt, max. 75 %, max. 1 žádost (1 
projekt), realizace projektu v kraji 

 Způsobilé výdaje: osobní výdaje, cestovní výlohy, vybavení, zásoby, materiál, 
služby 

 Nezpůsobilé výdaje: nákup pozemků, úroky, přípravné studie, dary, reprezentace, 
pohoštění, investiční výdaje 

 Příjem žádostí: 15.1.-27.2.2015 

 Kontakt:  RNDr. Jarmila Dupejová, 575 043 365, jarmila.dupejova@kr-zlinsky.cz 
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 Neinvestiční dotace do výše 25 tis. Kč  - žádosti od 15.1.-15.5.2015, 
právnické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost na území Ol. 
kraje v oblastech vzdělávání a věda, mládež, životní prostředí, spolková 
činnost…., nelze na dary (ceny v soutěžích ano) a pohoštění, mzdy a 
honoráře 

 Dotace z rozpočtu Ol. kraje – žádosti od 15.1.-15.5.2015, OS, 
humanitární organizace a jiné právnické a fyzické osoby, které provozují 
veřejně prospěšnou činnost 

 Kontakt: Ing. Pavlína Hrubíčková, 585 508 458, p.hrubickova@kr-
olomoucky.cz 

 Program podpory EVVO pro rok 2015 - neinvestiční dotace, školy a 
školská zařízení sídlící v Ol. kraji, osvětové akce k významným 
ekologickým dnům, dlouhodobé školní projekty EVVO, spolupráce škol, 
školní soutěže s tematikou EVVO, envi materiály, vybavení a úpravy 
přírodní učebny EVVO, zhotovení, oprava a provoz terénních info zařízení 
včetně naučných stezek, spolupráce školy s veřejností v oblasti EVVO, min. 
5 tis. Kč, max. 15 tis. Kč, 80 %, nelze na dary, pohoštění, mzdy a 
honoráře….  

 Kontakt: Mgr. Marcela Stratilová, 585 508 662, m.stratilova@kr-
olomoucky.cz 
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 Podpora EVVO pro školní rok 2015/2016 

 Cíl: Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO, badatelsky 
orientované vyučování, aktivity na školních zahradách 

 Žadatel: školy a školská zařízení 

 Alokace: 1 mil. Kč 

 Dotace:  min. 25 tis. Kč, max. 80 tis., Kč, max. 75 %, pouze 1 žádost, 
projekty na území kraje 

 Uznatelné náklady: materiál, drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný 
majetek, spotřeba energie, opravy a udržování, cestovné, služby s výjimkou 
externě zajišťovaných účetních, právních, auditorských a bankovních 
služeb a konzultací, osobní náklady (max. 20 % z dotace) 

 Hodnocení: kvalita projektu – soulad, cílová skupina, kvalita projektu, 
nezbytnost nákladů (adekvátnost rozpočtu) 

 Příjem žádostí: 24.4.-30.4.2015 

 Realizace: 1.9.2015 – 31.8.2016 

 Kontakt: Mgr. Bc. Jana Harmanová, 595 622 414, jana.harmanova@kr-
moravskoslezsky.cz 
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 Grantová řízení měst – Praha (projekty ke zlepšení stavu ŽP – IV. 

Ekologická výchova, VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy), 

Ekofond města Zlína „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ 

(příjem žádostí od 1.5.-31.8.2015), Dotace na podporu aktivit v oblasti 

EVVO města Přerova, Město Hradec Králové (nemá nárok obchodní 

společnost města) ….. 

 Národní síť Zdravých měst ČR – „zdravá“ municipalita se zabývá 

zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem (Český Brod, Dačice, 

Chrudim, Jihlava, Pelhřimov, Tábor, Třeboň, Uherský Brod, Valašské 

Meziříčí, Velké Meziříčí, Vsetín, Znojmo, Hlavní město Praha, kraje: 

Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Vysočina, 

mikroregiony, MAS  

 Celostátní síť pro venkov – osvětové akce pro veřejnost 

 MAS  



Děkuji Vám za pozornost! 

 

  Ing. Marie Růžková 

  Sdružení vlastníků obecních  

  a soukromých lesů v ČR 

  info@svol.cz 

  www.svol.cz 
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