Výzva
Podpora denních a pobytových výukových
programů a školení

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
Datum ukončení příjmu
žádostí o podporu

Výše a druh celkových
způsobilých výdajů

Podporované aktivity

Oprávnění žadatelé

Alokace prostředků pro
Výzvu

Využití dotace

Státní fond životního prostředí ČR
Zlepšit znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti
udržitelného rozvoje prostřednictvím ozdravných pobytů.
- Poštou, nebo osobně do podatelny Fondu
- Datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem
- Elektronicky na nosiči CD
30. listopadu 2017
Maximální výše podpory na jednoho žáka a den činní:
- u pobytu na 4-8 nocí 350 Kč
- u pobytu na 9 a více nocí: 400 Kč
Maximální výše podpory na jedno předškolní zařízení či základní školu
činní:
- u pobytu na 4-8 nocí 300 000 Kč
- u pobytu na 9 a více nocí: 400 000 Kč
Každý oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí
dotace:
a) Ekologické výukové programy – výchovně vzdělávací lekce
pro obohacení vzdělávání na všech stupních škol o
environmentální rozměr
b) Ozdravné pobyty – minimálně 5 denní pobyty, které se
musí konat v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší
O finanční podporu mohou žádat následující subjekty:
- Mateřské školy
- Lesní mateřské školy
- Základní školy
- Dětské skupiny

Pro výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč

Dotaci lze využít pro financování:
a) Ubytování žáků
b) Stravování žáků
c) Zajištění hromadné přepravy
d) Zajištění ekologického výukového programu

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.

