
 
N O V I N K Y  Z  E V V O

DOTAČNÍ PROGRAMY V OBLASTI EKOLOGICKÉ
VÝCHOVY PROBÍHAJÍCÍ V PARDUBICKÉM KRAJI 

Provoz střediska 

Přímé akce pro veřejnost
Akce pro obecnou veřejnost
Tiskoviny s ekovýchovnou
tématikou 

Termín podání přihlášek projektů
do dotačního programu je od 
22. 2. 2021  do 31. 3. 2021 do 12:00
hod . Soutěžní lhůta je stanovena
do 30.6.2021 . Úspěšní žadatelé
budou písemně vyrozuměni do
30. 9. 2021 .

Finanční prostředky pro rok 2021
jsou poskytovány pouze pro nein-
vestiční akce:

s ekovýchovným zaměřením

Okruh žadatelů je vymezen pro
organizace působící v Pardubic-
kém kraji. Dotační program je
zveřejněn na úřední desce a na
webové stránce Pardubického
kraje.

Vyhlášený program Vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti
životního prostředí v Pardubic-
kém kraji pro rok 2021 tematicky
navazuje na dotační program
Péče o životní prostředí v Par-
dubickém kraji pro rok 2021,
vyhlašovaný odborem životního
prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Pardubického kraje. 

Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků vyčleně-
ných na program je 1 500 000 Kč.
 
Dotační program je v zájmu
urychlení přípravy podkladů vy-
hlašován před schválením roz-
počtu Pardubického kraje. Vlastní
realizace programu je podmíněna
schválením příslušné částky v roz-
počtu Pardubického kraje.  

https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-ekologicke-vychovy/110785/


SOUTĚŽ: PŘEMĚNA
ODPADŮ NA ZDROJE
4. ročník soutěže pořádá MPO
spolu s agenturou CzechInvest.
Opět se hledají příklady dobré
praxe v nakládání s druhotnými
surovinami. Lze se přihlašovat do
konce března 2021. V soutěži jsou
různé kategorie pro žáky ZŠ, SŠ,
VOŠ i VŠ. Více informací a pra-
vidla soutěže najdete zde.

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP
PODPORUJÍ PESTROU
ŠKÁLU PROJEKTŮ
Do konce února (a někdy i déle)
jsou vypsané výzvy OPŽP
podporující ochranu ŽP.
Programy jsou cílené především
pro obce, jsou však i programy,
které jsou vhodné pro ekologické
organizace, fyzické osoby nebo
podnikatele. Bližší informace zde.

AKTUÁLNĚ

KRÁLICKÁ KOMUNITNÍ
SEMÍNKOVNA
Speciální základní škola Králíky a
Městská knihovna Králíky spojily
své síly a společně založily ko-
munitní semínkovnu, která je od 
2. 2. 2021 instalována v Městské
knihovně Králíky. Žáci Speciální ZŠ
Králíky zhotovili semínkovnu, kte-
rou vybavili prvními sáčky se se-
mínky rostlin vypěstovaných na
školním pozemku. Více zde.

https://www.mzp.cz/cz/premena_odpadu_na_zdroje
https://www.opzp.cz/
https://ekoosveta.cz/2021/02/04/kralicka-komunitni-seminkovna/


UDRŽITELNÁ ENERGE-
TIKA - FINANCE A PŘÍ-
LEŽITOSTI PRO MĚSTA

Webinář Národní sítě Zdra-
vých měst je určen zejména
zástupcům měst a obcí se záj-
mem o realizaci projektů 
v oblasti udržitelné a komu-
nitní energetiky. Více informa-
cí o webináři najdete na we-
bových stránkách MŽP.

12. 3. 2021

JARNÍ ZEMĚDĚLEC

Již 53. pokračování největší
zahrádkářské, zahradnické 
a zemědělské události Jarní
zemědělec. Téměř 200 tuzem-
ských či zahraničních vystavo-
vatelů nabídnou to nejlepší ze
svého sortimentu. Bližší infor-
mace  naleznete zde.

17. - 21. 3. 2021

KALENDÁŘ AKCÍ

UKLIĎME ČESKO

POJĎME SI VYKLIDIT PŘED
SVÝM PRAHEM V RÁMCI
AKCE: UKLIĎME ČESKO! Vítán
bude každý, kdo hodlá přiložit
ruku ke společnému úklidu, ať
už organizovaně, či indivi-
duálně. Pojďme uklízet spo-
lečně. Více…

27. 3. 2021

https://www.mzp.cz/cz/finance_prilezitost_mesto
https://www.vll.cz/jarni-zemedelec
https://www.uklidmecesko.cz/

