
 

  
 
 
 
 
 

Avízo výzvy NPŽP č. 5 Přírodní zahrady 
 

 
 
Příjem žádostí o podporu: 3. 10. – 30. 11. 2022 

 

Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025 
Typ dotace: investiční 
Forma dotace: ex-post 
 
Oprávněný žadatel:  

Obce; předškolní zařízení, mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské  
skupiny; základní školy, lesní základní školy; střední školy, vyšší odborné školy; příspěvkové 
organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže 

Finanční podmínky:  

- Celková alokace: 100 000 000 Kč 

- Min. a max. výše dotace: 100 – 500 tis. Kč 

- Max. míra podpory: 85 % celkových způsobilých výdajů 
 
Pozor: oproti minulým výzvám není podporováno pořízení venkovních učeben, herních prvků, 
pocitových chodníčků, proutěných staveb, oplocení, pozorovatelen, xylofonů, dendrofonů apod. 
 
Podporované aktivity: 

a) Vybudování a úpravy přírodních zahrad pro předškolní děti (MŠ) 

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní MŠ a ZŠ 

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a VOŠ pro 
podporu výuky ve venkovním prostředí 

 

Způsobilé výdaje: 

• Projektová příprava (max. do výše 30 tis. Kč) 

• Terénní úpravy 

• Založení a obnova zeleně 

• Opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťovky 

• Zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků 

• Podpora kompostování 

• Pořízení pěstitelských záhonů 

• Pořízení mobiliáře pro výuku (stoly, lavice, sedáky a stínící plachty) 

• Pořízení ručního zahradnického nářadí 

• Podpora biodiverzity (chov domácích a volně žijících zvířat) 



 

• Výukové prvky a pomůcky pro učení venku ke klimatickému vzdělávání 

• Výdaje na exkurze / semináře / konzultace k výuce v zahradě pro pedagogy (max. do výše 
15 tis. Kč za školení) 

• Osobní výdaje – pouze DPP (max. do výše 10 tis. Kč / měsíc) 

 

Podporované aktivity navíc pro podporovanou aktivitu b) 

• Pořízení či dovybavení zázemí (stravovacího, odpočinkového) pro provoz zařízení typu lesní 
MŠ (jurta, teepee, maringotka) 

• Dovybavení hygienického zařízení a zajištění pitné vody (barely, várnice, termoboxy) 

• Kompostovací toaleta 

 

Žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS 
SFŽP ČR, který je dostupný na webových stránkách https://zadosti.sfzp.cz/ 


