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50. ZPRAVODAJ

SFŽP 2014 – Program podpory ozdravných pobytù dìtí z oblastí

 se zhoršenou kvalitou ovzduší

1. TYPY ŽADATELÙ O PODPORU
Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským úèelùm:
- územní samosprávné celky (zøizovatelé dotèených škol a školských zaøízení);
- školy a školská zaøízení zaøazená do sítì škol

Pokud poskytnutí podpory žadateli vyluèuje nebo neumožòuje obecnì závazný právní pøedpis, podporu nelze 
poskytnout.

2. TERMÍNY PRO PØEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Vyhlášení 24. 11. 2014

Ukonèení pøijímání žádostí 30. 01. 2015

3. ALOKACE FINANÈNÍCH PROSTØEDKÙ A VÝŠE PODPORY
Pro tuto výzvu je alokováno 40 000 000,- Kè. Výše poskytnutých finanèních prostøedkù na projekt je limitována, jak 
maximálním procentním podílem z celkové výše uznatelných nákladù (tj. 90 %), tak maximální výší finanèních 
prostøedkù na jednoho žáka a den (tj. 350 Kè).

NEZBYTNÁ JE BEZDLUŽNOST ŽADATELE VÙÈI STÁTNÍ SPRÁVÌ.

4. OBLAST PODPORY
Podpora je poskytována na realizaci ozdravných pobytù dìtí, které navštìvují mateøské a základní školy v oblastech se 
zhoršenou kvalitou ovzduší.

Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.
Nedílnou souèástí ozdravného pobytu musí být environmentálnì zamìøený výukový program.

5. DÉLKA POBYTU
Podporovaná délka ozdravných pobytù je v rozsahu 5 až 15 dní. Spodní limit 5 dní zahrnuje 5 nocí.

6. PØEDMÌT PODPORY
Pøedmìtem podpory jsou náklady na:
- ubytování žákù,
- stravování žákù,
- hromadnou pøepravu,
- zajištìní environmentálnì zamìøeného programu (napø. na služby èi lektorné spojené se zajištìním programu, na 
pomùcky, které jednoznaènì a prokazatelnì souvisí s environmentální výchovou).

7. OBDOBÍ REALIZACE
Podpora dle této výzvy je poskytována na pobyty realizované v období od listopadu 2015 do dubna 2016 a od listopadu 
2016 do dubna 2017.

8. PODMÍNKY ÚÈASTI
- Dodržení pøedepsaného zpùsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
- Vyplnìní závazného formuláøe pro žádost o dotaci vèetnì doložení požadovaných dokladù pro poskytnutí podpory.
- Soulad obsahu projektu s cíli Programu a podmínkami uvedenými v Pøíloze è. XI. 2 a specifikovanými v této výzvì.
- Žádost podaná oprávnìnými žadateli definovanými pro oblast podpory v této výzvì.
- Pøedložení environmentálního programu výuky žákù dle pøedepsané osnovy = min. 3 hodiny dennì v dobì výuky 
(uvedené v Pokynech pro žadatele – pøíloha è. 2 této výzvy).
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