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100 milionů na environmentální vzdělávání z OPŽP 2007–2013 

Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě 
vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí. Státní fond životního 
prostředí ČR přijímá žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů nebo poskytování environmentálního 
poradenství. 

Podporu je možné získat na:  

� rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů environmentálních center 
a poraden; 

� technické vybavení center a poraden investičního charakteru; 

� úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se 
týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště 
a zahrady v přírodním stylu“;  

� vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy. 

Ukončení příjmu žádostí: 23. března 2015 

Podrobné informace k LXV. výzvě OPŽP jsou uveřejněny na webu: 

http://www.mzp.cz/cz/news_150219_vyzva_envi_projekty nebo www.opzp.cz  

 

 

Dotační program pro česko-německé pilotní projekty (MŽP) 

Dotaci mohou získat pilotní projekty z oblasti ochrany životního prostředí, které mají přímý 

přeshraniční vliv na Německo nebo se zaměřují na zlepšení ochrany klimatu. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

� Investice s přímými a měřitelnými přeshraničními efekty pro životní prostředí na 

území Německa (např. snížení znečištění ovzduší a vod v příhraničních regionech); 

� Investice podporující rozvoj, který je šetrný k životnímu prostředí a klimatu. 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

http://www.mzp.cz/cz/cesko_nemecke_pilotni_projekty 

 

 



 

 

 

 

 

Podpora zabezpečení škol a školských zařízení (MŠMT) 

Účelem programu je zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k 

bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 

Dostatečným zabezpečením se rozumí zejména: 

� nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, 

záznamové techniky); 

� montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům); 

� drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům); 

� drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci).  

Ukončení příjmu žádostí: 3. 4. 2015  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-

odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho 

 

 

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 (MŠMT) 

Cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního 

nadání žáků základních škol a středních škol. 

Mezi další cíle programu patří: 

� posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad 

rámec školních vzdělávacích programů; 

� podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané obory a vytvořit 

předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v 

preferovaných oborech; 

� podpořit účast žáků ve vzdělávacích aktivitách při dodržování zásady rovného 

přístupu ke vzdělávání, s ohledem na socioekonomický status žáka a jeho rodiny; 

� posílit roli i mimoškolních vzdělávacích aktivit, které povedou ke zkvalitnění 

vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků; 

� všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol a výzkumných 

pracovišť pro rozvoj mimoškolního vzdělávání žáků. 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2015  

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:  http://www.msmt.cz/file/34787/ 



 

 

 

 

 

Dotace obcím na reprodukci požární techniky (MV-HZS ČR) 

Cílem je poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky 

pro jednotky požární ochrany.  

Dotace může být poskytnuta také na: 

� technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 " T 815 v souladu s technicko - 

přejímacími podmínkami, podle kterých CAS 32 byla zařazena k jednotkám požární 

ochrany 

� rekonstrukcí CAS 32 " T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. 

Maximální výše dotace na rekonstrukci je 1,5 mil. Kč, max. 50 % nákladů akce v 

běžném roce. 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2015 

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu:http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-

na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

 

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů 
posouzení vhodnosti Vašeho projektovému záměru nás neváhejte kontaktovat! 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v 
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Pro své klienty zprostředkovala 

dotace na projekty za více jak 5,5 mld. Kč. 

www.rra.cz 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Tel.: +420 417 633 240 
E-mail: rra@rra.cz 


