Výzva
Rekonstrukce a vybavení center ekologické
výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely
EVVO („přírodní zahrady“)

Informace o výzvě a nabídka spolupráce

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci na realizaci aktivit v oblasti
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Poskytovatel
Cíl dotačního programu
Způsob podávání
žádostí

Státní fond životního prostředí ČR
Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a
žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním
prostředím
- Poštou, nebo osobně do podatelny Fondu
- Datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem
- Elektronicky na nosiči CD

Datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

31. ledna 2018

Výše a druh celkových
způsobilých výdajů

Minimální: 50 000 Kč
Maximální: 500 000 Kč
Výše podpory činní 85% z celkových způsobilých výdajů.

Podporované aktivity

Oprávnění žadatelé

Alokace prostředků pro
Výzvu

Každý oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí
dotace:
a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad
v přírodním stylu při mateřských školách
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní
mateřské školy
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a
organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky
ve venkovním prostředí.
O finanční podporu mohou žádat následující subjekty:
- Obce
- Předškolní zařízení – mateřské školy, lesní mateřské školy,
zřizovatelé dětských skupin
- Základní školy
- Příspěvkové organizace působící v oblasti EVVO
- Nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO
Pro výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč v následujícím dělení:
a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad
v přírodním stylu při mateřských školách – 20 mil. Kč
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní
mateřské školy – 6 mil. Kč
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a
organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve
venkovním prostředí – 24 mil. Kč

Zajistíme pro Vás celý proces od zpracování žádosti až po závěrečné ukončení a vypořádání projektu.
Nejprve společně zkonzultujeme Váš projektový záměr, poté vše zapracujeme do žádosti o poskytnutí
dotace a následně Vám pomůžeme i s realizací projektu. K dispozici je Vám tým zkušených
projektových manažerů a regionálních projektových konzultantů, kteří udělají maximum, aby pro Vás
čerpání peněz bylo radostí, nikoli starostí.

