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Dotace z OPŽP pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu
Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí? Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech
2007–2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 42 miliony eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty, informačních center a environmentálních poraden.

PODPOROVANÉ OBLASTI
7.1

Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

JAK POSTUPOVAT
Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce
pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí
a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro
žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz.

VÝŠE PODPORY

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy,
organizační složky státu. Přesný výčet subjektů, podmínky
pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu OPŽP.

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI
Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný
harmonogram výzev je k dispozici na www.opzp.cz.
Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory,
budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

 Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj
do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 Dotace ze státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 Podmínkou je spolufinancování z vlastních zdrojů
žadatele minimálně ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši
0,5 milionu korun.

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800 260 500
Zelená bezplatná informační linka v provozu v pondělí
až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz

PRIORITNÍ OSA
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TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
 Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center
a poraden; objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy.

 Technické vybavení center a poraden investičního
charakteru.
 Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru.

SLOVNÍČEK POJMŮ
Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu – přesnou definici
naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v kapitole 5
– Způsobilé výdaje.
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj.

Implementační dokument OPŽP – závazný dokument
o podmínkách podpory z OPŽP. Dokument je k dispozici na
www.opzp.cz.

PODPORA Z OPŽP JE ROZDĚLENA DO PRIORITNÍCH OS
Osa 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

Osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Osa 5

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ
Muzeum v Říčanech poskytuje
i environmentální vzdělávání
V Říčanech zrekonstruovali budovu městského
muzea tak, aby mohla sloužit i jako centrum
environmentálního vzdělávání, poskytovat
poradenské a vzdělávací aktivity a pořádat denní
i vícedenní vzdělávací kurzy.
Hlavní přínosy – rekonstruovaná budova je zateplena
a splňuje nízkoenergetický standard, je vytápěna
tepelným čerpadlem a k ohřevu vody využívá solární
panel.
Příjemce podpory: Muzeum Říčany
Celkové uznatelné náklady
10 857 474 Kč
Celková výše podpory
9 771 727 Kč
Dotace ERDF
9 228 853 Kč
Dotace SFŽP ČR
542 874 Kč

Z fary vznikne ekocentrum Dotek
Rekonstrukcí a adaptací památkově chráněné
budovy bývalé fary v Horním Maršově v Krkonoších
vznikne ekologické vzdělávací středisko a poradna.
Nabízet bude nejen denní, ale i pobytové programy.
Objekt bude vytápěn kotlem na biomasu a zateplen,
na střeše budou fotovoltaické panely, voda bude
ohřívána slunečními kolektory.
Hlavní přínosy – využití a demonstrace technologií
a postupů šetrných k životnímu prostředí v praxi.
Příjemce podpory: Středisko ekologické výchovy
a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Celkové uznatelné náklady
37 766 567 Kč
Celková výše podpory
33 989 910 Kč
Dotace ERDF
32 101 582 Kč
Dotace SFŽP ČR
1 888 328 Kč

Kladno má nové centrum ekologické
výchovy na Čabárně
V areálu byla postavena nízkoenergetická budova
centra, založena permakulturní zahrada
a vybudována biologická čistírna odpadních vod.
Centrum nabízí environmentální vzdělávací programy
a poskytuje environmentální informace.
Hlavní přínosy – ekologické středisko přispívá
ke změně vzorců chování klíčových skupin
obyvatelstva – dětí a mládeže, pedagogů
a potenciálních znečišťovatelů.
Příjemce podpory: město Kladno
Celkové uznatelné náklady
Celková výše podpory
Dotace ERDF
Dotace SFŽP ČR

50 152 159 Kč
45 136 943 Kč
42 629 335 Kč
2 507 608 Kč

Pardubický kraj buduje ekocentrum Paleta
V Oucmanicích se od roku 2003 buduje krajské
pobytové středisko ekologické výchovy.
S podporou operačního programu vzniklo venkovní
zázemí pro provádění ekovýchovných programů
a ekoporadenství, konkrétně budova venkovní
učebny a související prostory.
Hlavní přínosy – kapacita pobytového centra se
rozšířila o 161 m2 a na objekt byla instalována
demonstrační fotovoltaická střecha o celkovém
výkonu 9,24 kWp.
Příjemce podpory: Ekocentrum Paleta
Celkové uznatelné náklady
8 380 100 Kč
Celková výše podpory
7 542 090 Kč
Dotace ERDF
7 123 085 Kč
Dotace SFŽP ČR
419 005 Kč

Zoopark ve Vyškově se rozšíří o ekocentrum
Při zoologické zahradě vznikne středisko
environmentální výchovy a informační centrum
s environmentální poradnou. Vznik komplexu
zahrnuje rekonstrukci stodoly, výstavbu podzemního
multimediálního sálu, spojovacího objektu,
hospodářských přístřešků a repliku hanáckého
statku.
Hlavní přínosy – ekocentrum může těžit z atraktivity
zooparku, který do střediska přiláká i veřejnost, jež by
jinak o environmentální programy neměla zájem.
Příjemce podpory: Zoopark Vyškov
Celkové uznatelné náklady
52 368 872 Kč
Celková výše podpory
47 131 985 Kč
Dotace ERDF
44 513 541 Kč
Dotace SFŽP ČR
2 618 444 Kč

Ekocentrum Lipka rozšiřuje svoji kapacitu

OPZP L–08/07/2010, vydal SFŽP ČR

V centru ekologické výchovy bude vybudována nová
učebna a rekonstruována kotelna. Přístavba učebny
bude provedena v nízkoenergetickém standardu.
Klesne tak spotřeba energie a rovněž provozní
náklady budovy. Zároveň budou rekonstruovány
výukové prvky v zahradě pracoviště.
Hlavní přínosy – díky vyšší kapacitě nabídne Lipka
své služby většímu počtu zájemců. Nabídku rozšíří
o pobytové výukové programy.
Příjemce podpory: Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání, Brno
Celkové uznatelné náklady
23 683 595 Kč
Celková výše podpory
21 315 236 Kč
Dotace ERDF
20 131 056 Kč
Dotace SFŽP ČR
1 184 180 Kč
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí I www.mzp.cz I tel.: 267 121 111 I Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí ČR I www.sfzp.cz I tel.: 267 994 300 I Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

