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Realizace projektů školních zahrad – možnosti financování
2016 / 2017:
1) Dotace IROP
- ZŠ - polytechnická výuka
- volnočasové aktivity
- MŠ nyní ne – změna v budoucnu?
2) Dotace LEADER – MAS Region HANÁ
3) Dotace MMR – zapojení dětí
4) Dotace MŽP – EVVO (OPŽP)
5) Nadace a granty – zahrada hrou – Nadace Proměny

Ad 1) IROP
- Výzva č. 46/47 - Infrastruktura základních škol SVL
- Samostatný seminář 19.9.1974
- Žádosti do 14.2.2017, realizace i více let
- Přijatelnost výdajů je třeba prověřit
- min. 1 mil. Kč, 90% dotace
- Žadatel obec nebo škola
- Musí být v MAP
- Klíčové kompetence RVP: Člověk a příroda (Fyzika, Chemie,
Přírodopis, Zeměpis), Enviromentální výchova, další…
- Hlavní aktivity: (85%) stavby a stavební práce spojené s
výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování
přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce, pořízení
vybavení budov a učeben
- Vedlejší aktivity: úpravy zeleně a venkovního prostranství

- Výzva č. 60/61 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání (SVL) – plánovaná 10/2016 – 4/2017

Ad 2) Dotace LEADER – MAS Region HANÁ
- Obdobné jako IROP
- Menší projekty, kolem 1 mil. Kč
- Jednodušší administrace
- Nutno prověřit přijatelnost
- Upřesnění bude ve Specifických pravidlech – doposud
neexistují

Ad 3) Dotace MMR – zapojení dětí
Program: PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016
- 5 dotačních titulů
- DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci
- Zásady programu – podrobnosti
- Relativně jednoduchá žádost a administrace
- Žadatel: obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí
- Dotace 70%, dotace 50 tis – 400 tis. Kč
- Náklady na přípravu žádosti, na zhotovení projektové
dokumentace a na odměny manažerů nejsou uznatelnými
náklady akce.
- Čerpání v jednom roce

- Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté
- Účastník podprogramu musí mít movitý i nemovitý majetek, k
němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém
vlastnictví bez omezení vlastnického práva
- Udržitelnost 5 let
- Kritéria pro výběr projektů:
-

formální správnost,
velikost obce s preferencemi od menších k větším,
poměr předpokládaných nákladů akce k výši rozpočtu žadatele,
skutečnost, zda je obec na území hospodářsky problémových regionů
5),
- udržitelnost daného projektu a jeho soulad s naplněním cíle
podprogramu.

- Dokládá se: předpokládaný rozpočet akce, harmonogram,
popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže včetně obrazové
dokumentace, fotodokumentace aktuálního stavu

- Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby (zakreslenou do
katastrální mapy s čísly parcelními) jako součást dokumentace
akce
- Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle
§ 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována
dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a
mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a
mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které
jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové
aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy,
naučné stezky apod.)
• Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného
vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla, kuchyňské nádobí,
ložní povlečení apod.)

Ad 4) Dotace MŽP – EVVO (OPŽP)
- Státní politika Životního prostředí 2016 – 2020
- Tzv. „Národní program životního prostředí“ (NPŽP)
- Výzva č. 9/2016 - „Národní síť EVVO – podpora denních a
pobytových výukových programů a školení“ (Oblast 6.1.F)
- 50 – 200 tis. Kč, podávání do 31.10.2016
- Výzva je zaměřena na realizaci ekologických výukových programů
(denních i pobytových) pro žáky mateřských, základních a středních
škol.
- Ekologickým výukovým programem se rozumí výchovně vzdělávací
lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol
o environmentální rozměr
- Krátkodobé denní EVP - Jedná se o výukové programy, které
probíhají především v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve
- středisku ekologické výchovy, někdy také přímo ve školách.
Programy trvají nejméně dvě vyučovací
- hodiny (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně 60 minut.

- Pobytové programy jsou dlouhodobější, minimálně třídenní
EVP
- Způsobilé výdaje:
- Osobní náklady na organizaci, přípravu a realizaci akce
- Výdaje na cestovné související s projektem
- Výdaje na pořízení zařízení a vybavení včetně nákupu drobného
hmotného majetku a oběžného majetku nezbytného pro realizaci
předmětu podpory.
- Výdaje na služby nezbytné pro realizaci předmětu podpory (výdaje na
expertní, vzdělávací a další služby souvisejících s projektem, např.
lektorné, facilitace, analýzy a studie apod, tvorba publikací, periodik,
propagace, pronájem prostor a vybavení, další…)
- Zejména pro ekocentra, ale i školy zaměřené na EVVO

- NPŽP- Prioritní oblast 6: Environmentální prevence
-

-

Oblast 6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
učeben a jiných zařízení pro účely EVVO.
Pozn.: Podpora bude zaměřena na rekonstrukce staveb, interiérů, dále na
pořízení technického vybavení, interiérových didaktických pomůcek,
materiálů, specializovaných učebnic, multimediálních pomůcek a na
pořízení exteriérových pomůcek investičního charakteru.
http://www.mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi
OPŽP (dotace EU přes MŽP) tuto oblast nepodporuje

Ad 5) Nadace a granty – zahrada hrou – Nadace Proměny
- poměrně malá úspěšnost, velký zájem
- Některé jsou územně omezené
- Nadace Proměny – zahrada hrou (http://www.nadacepromeny.cz/).
- Grant do výše 800 tis. Kč
- Nejbližší grantová výzva bude na konci roku 2017
- Nadace Partnerství – program zelené oázy
- Do 31.10.2016
- Max. 140 tis. Kč
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