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Po et potenciálních p íjemc EVVO v rámci kolní
a mimo kolní výchovy
Odhad po tu potenciálních p íjemc EVVO v rámci kolní výchovy vychází z kategorií
kových struktur populace v Ústeckém kraji.

Kartodiagram v kové struktury obyvatel v okresech ÚK
k 1.3.2001
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Vý e uvedený p ehled je pro kategorie omezené 15 a 60 rokem v ku. Pokud budeme uva ovat
jako potenciální p íjemce kolní mláde ve v ku 6 – 15 let, jedná se celkem o 100 524 d tí.
Organizovanost v rámci mimo kolní výchovy znázor uje následující tabulka. V rámci
Ústeckého kraje jsou organizace zam ené na práci s d tmi sdru ovány v rámci t í
organiza ních struktur. Jedná se o sí St edisek volného asu (DDM), Ústeckou radu d tí a
mláde e a Asociaci neziskových organizací ÚK. V tabulce jsou znázorn ny jak po ty
organizací, tak po ty len , a tedy potenciálních p íjemc EVVO v oblasti mimo kolní
výchovy.
Po et organizací Po ty len v organizacích
St ediska volného asu (DDM)

28

15 219

Ústecká krajská rada d tí a mláde e

28

12 818

Asociace neziskových organizací ÚK *

104

18 248

* v ANOÚKu jsou zahrnuty i organizace, spadající pod ÚKRDM
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íklady Místních agend 21
íklad MA 21 . 1 - „Ekologiza ní desatero“ obce Bo í Dar
„Ekologiza ní desatero“ obce Bo í Dar je tém vzorovým p íkladem k p ístupu, obsahu a
financování lokální A 21.Bylo vypracováno a schváleno zastupitelstvem obce ji v roce 1994.
Zmi ovaný dokument byl vypracován pro ob any a náv vníky nejjednodu ím a
nejp ijateln ím zp sobem. P edstavuje komplexní program
ení ekologické politiky
tohoto sídelního útvaru s výraznými aspekty trvale udr itelného rozvoje. Zam uje se na
ení v ech nejd le it ích funkcí a inností obce i jejího správního území ve vztahu
k ivotnímu prost edí. Dokument je zam en na tyto priority:
1.
ní odpadních vod
Základní podmínkou rozvoje obce bylo vybudování mechanicko-biologické istírny
odpadních vod ( OV) s technologickou kapacitou 2500 ekvivalentních obyvatel (EO) a
kanaliza ního ádu pro svod spla kových a srá kových vod. Provoz v t chto za ízeních byl
zahájen v listopadu 1994. Vybudování t chto za ízení bylo investi
velice náro né a
v daných podmínkách p edstavovalo celkové náklady ve vý i 33 milión korun. Financování
této investice bylo realizováno sdru enými prost edky Státního fondu ivotního prost edí
(SF P), dále pak podnikem Vodárny a kanalizace a.s. Karlovy Vary a obci Bo í Dar.
2. Vyu ívání obnovitelných zdroj energie, úspory energie, optimalizace spot eby
energie
Cílem této priority je dosa ení energetické sob sta nosti s efektivním vyu itím v ech
dostupných zdroj a technologií.
2.1 Vyu ití energie v tru
V obci Bo í Dar byla vzhledem k dobrým podmínkám pro vyu ívání energie v tru v roce
1992 instalována v trná elektrárna Vítkovice (V-75) o jmenovitém výkonu 75 KW.Tato první
trná elektrárna m la experimentáln ov it mo nosti vyu ívání energie v tru v t chto
klimaticky velmi náro ných podmínkách. Tento úkol splnila a dané p edpoklady potvrdila. V
sou asné dob není v provozu p edev ím z d vod ekonomiky provozu a také hlu nosti pro
okolní prost edí. Na dal í mo nosti vyu ívání energie v tru v daných podmínkách byla
vypracována studie na vybudování v trné farmy a rekonstrukce stávající V-75. Vzhledem
k investi ní náro nosti budování nových a rekonstrukce stávajících za ízení bylo od tohoto
zám ru zatím upu no. Dal ím d vodem je trvalá absence koncep ní a efektivní státní
podpory pro vyu ívání obnovitelných zdroj energie.
2.2 Vyu ití slune ní energie
Velké uplatn ní v místních podmínkách na lo i vyu ívání slune ní energie pomocí
slune ních kolektor , které byly postupn od roku 1993 instalovány a vyu ívány pro oh ev
teplé u itkové vody a p itáp ní v n kolika objektech (radnice, obecní bytové domy, penziony,
OV, soukromé domy). V sou asné dob je v obci instalováno více ne 59 solárních
kolektor .
2.3 Energie zemského nitra
Dal ím, velmi progresivním, av ak investi
velmi náro ným zdrojem energie, který se
v obci od roku 1997 vyu ívá, je energie zemského nitra. Tato energie se získává
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prost ednictvím hlubinných vrt a tepelných erpadel instalovaných v objektech (radnice,
OV, obecní nájemní d m s 11 bytovými jednotkami, ubytovna a penzion s 67 l ky, S
PHM, soukromé domy). I tato mo nost vyu ívání energie zde má velkou perspektivu.
2.4 Energie fytomasy
Ji tradi ním zdrojem energie, který se zde dlouhodob vyu ívá, je fytomasa v podob
spalování a zply ování d eva. Vzhledem k tomu, e vyu ívání tohoto obnovitelného zdroje je
ekonomicky velice výhodné a dostupný je i zdroj d eva, nalézá zde tento tradi ní zdroj
energie stále v ího uplatn ní.
3. Úspory energie a optimalizace energetické spot eby
Významným cílem v oblasti úspor energie bylo komplexní zateplení budov a sní ení
jejich tepelných ztrát provedených izolováním obvodových zdí, oken, dve í, p dních prostor
apod. Po v in t chto rekonstrukcí následovaly instalace technologií na vyu ívání
obnovitelných zdroj energie a jejich zapojení do stávajících, i nových otopných systém .
3.1 Odborná studijní a v decká innost
Pro optimalizaci spot eby energie byly zpracovány dva významné projekty, p em
jeden z nich byl zpracován jako ojedin lá p ípadová studie ist í produkce s vyu itím
preven ních strategií. „Energetická a environmentální optimalizace vytáp ní a oh evu teplé
itkové vody v obci Bo í Dar“ (zpracoval:
erba, E., korpil, J. a kol. Západo eská
univerzita Plze , eské centrum ist í produkce Praha, 1995). Dal ím velmi významným
projektem je „Energetický generel obce Bo í Dar“ (zpracoval: Beranovský,J., Truxa, J. a kol.
EKOWATT, St edisko pro vyu ívání obnovitelných zdroj energie Praha, 1998).
V oblasti vyu ívání obnovitelných zdroj energie, úspor energie a energetické ú innosti bylo
vypracováno více ne dvacet r zných bakalá ských, diplomových a doktorských prací,
ípadových studií, seminárních prací student a pedagog Západo eské univerzity v Plzni,
studijního oboru technická ekologie i student n kterých dal ích univerzit. Na tato témata se
zde konala ada odborných seminá a setkání odborník .
4. Regionální ekologické centrum (REC), informace, osv ta
Významnou roli v informování a osv
ve ejnosti v t chto i dal ích oblastech ve vztahu
k ochran a tvorb ivotního prost edí plní ji od roku 1994 „Regionální ekologické centrum
na Bo ím Daru“, které se stalo místem setkání v ech zájemc o tuto problematiku. Na
demonstra ních informa ních panelech, videu a reálných technologiích se zde mohou
náv vníci seznámit s funkcí, provozem a zku enostmi s vyu íváním jednotlivých forem
osv ty. Z d vod absence odborník je v sou asné dob REC vyu íváno pouze p íle itostn .
5. Napl ování cíl energetické a environmentální politiky
Postupné napl ování cíl v oblasti vyu ívání obnovitelných zdroj energie, úspor
energie a optimalizace vyu ití zdroj p ineslo významné efekty.Ty se projevují nejen ve
sní ení emisí z p vodních fosilních lokálních zdroj energie v obci, ale jsou i ekonomickým
ínosem a reálnou návratností investic do rekonstrukcí a technologií, které p edstavovaly
náklady ve vý i p ibli
20 milión korun. Financování t chto investic bylo realizováno
z obecních, státních a zahrani ních úv rových zdroj a podpor (M P, SF P, EA, PHARE
apod.). Na informa ní a osv tovou innost a provoz regionálního ekologického centra také
velmi významn p isp la nadace Partnerství, REC pro R a dal í.
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6. Odpadové hospodá ství
Oblast odpadového hospodá ství byla zam ena p edev ím na nakládání s komunálním
odpadem v souvislosti s platností nového zákona . 125//1997 Sb., o odpadech a jeho
provád cích p edpis a vyhlá ek.
Cílem v této oblasti je vyu ití vlastního systému pro separovaný sb r slo ek komunálního a
drobného ivnostenského odpadu prost ednictvím vlastního sb rového dvora a zapojení
separovaných a upravených slo ek tohoto odpadu do logistického systému „Svazu m st a obcí
Centrálního Kru noho í“ (SOKO) pro jeho recyklaci a dal í zhodnocení.
Základním analytickým a metodickým podkladem pro vypracování logistického systému
nakládání s komunálním odpadem v obci i dal ích obcí a m st v regionu se stala „Regionální
studie sb ru, separace, svozu a dal ího vyu ití komunálních odpad na Karlovarsku 1998“.
Ta vytvo ila základní rámec pro ení problematiky odpadového hospodá ství pro obec Bo í
Dar i dal í obce a m sta v regionu a byla dále konkretizována v roce 2001 vypracováním
studie proveditelnosti „Odpadové hospodá ství mikroregionu SOKO“.
7. Lesní hospodá ství a zem lství
Cílem v této oblasti je návrat hospoda ení v lese formou blízkou k p írod a obnovení
po kozených funkcí lesa s minimálními kapitálovými vklady. V zem lství pak vyu ití
takových p írod a ivotnímu prost edí p átelských forem hospoda ení, které vyu ívá
ekologické zem lství.
Lesy obce Bo í Dar byly obci navráceny v roce 1992, kdy se v nich provád lo hospoda ení
„holose ným zp sobem“. asový horizont p echodu na p írod blízké lesní hospoda ení je
ibli
300 let. N které hlavní etapy a zásady tohoto p echodu se ji realizovaly nebo se
postupn realizují jako nap . zvládnutí k rovcové kalamity a d sledná ochrana lesa, omezení
stavu vysoké zv e, zalesn ní velkých holin, zavád ní meliora ních a zpev ujících d evin do
kultur, podpora p irozené obnovy lesa apod.
8. Ochrana p írody a krajiny
Cílem je p edev ím zachování p vodních ekosystém , biodiverzity druh a funkcí
krajiny systémovou pé í. Prakticky se tento cíl ji n kolik let napl uje odborným dozorem,
údr bou chodník a informa ního vybavení Nau né stezky Bo ídarské ra elini .Významná
z hlediska ochrany p írody a krajiny je rovn pé e o lesní ekosystémy ve vyhlá eném
írodním parku Zlatý kopec.V sou asné dob se dokon uje informa ní vybavení pro novou
Nau nou stezku Blatenský p íkop.
V oblasti ochrany p írody a krajiny se významn anga uje místní organizace Z
Brontosaurus „Rosnatka“, zejména v rozvoji ekologické výchovy a osv ty.

–

9. Revitalizace vodních systém
Cílem je revitalizace p vodních vodních
systém
nádr í
a
vodote í,
vytvo ených generacemi p vodních zdej ích obyvatel a obnova jejich funkcí v krajin . Byla
zpracována projektová dokumentace na revitalizaci t chto systém a p ipravuje se investi ní
zám r realizace s vyu itím podpory ze státních prost edk (M P, SF P, MZE). V poslední
dob se zpracovává stavební dokumentace jednotlivých vodních d l ke stavebním povolením.

3

íloha . 2
10. Sport a turistika
Obec Bo í Dar je významným a velmi nav vovaným st ediskem zimních i letních
sport a turistiky celého regionu. I v této oblasti sportovního a turistického vyu ití jsou
kladeny po adavky na minimalizaci vliv této innosti na p írodu a ivotní prost edí
(technické a informa ní zabezpe ení zimních b eckých tras, letních cyklotras apod.).
Z uvedeného p ehledu je z ejmé, e se poda ilo v obci Bo í Dar mnoho vykonat nejen po
stránce materiální a investi ní, ale také ve výchov ob an pro chápání a napl ování princip
trvale udr itelného rozvoje.

íklad MA 21 . 2 - Ekonomická a ekologická spolupráce mezi m sty Vejprty
R) a Bärenstein (SRN)
sto Vejprty se nachází v západní ásti okresu Chomutov a od saské p íhrani ní obce
Bärenstein je odd leno pouze hrani ním potokem Polava (Pohlbach). Zatímco obvykle jsou
irozené hranice stát tvo eny h ebeny pohrani ních hor, je geografická poloha Vejprt
z tohoto pohledu zcela specifická. P i cest do eského vnitrozemí je nutno p ekonat vrcholy
Kru ných hor, dosa itelnost sídelních útvar v Sasku je naopak bezproblémová. P teme-li
k tomuto je
drsné klimatické podmínky ( a s tím spojená nedostupnost z eské strany
v zimních m sících), jeví se jako zcela p irozené, e po staletí zde existovala spolupráce mezi
obyvateli vejprtského regionu a saského p íhrani í.
V historickém vývoji m sta je mo no ozna it dva vrcholy: t ba st íbra ve st edov ku a vznik
významného pr myslového centra – navazující na dokon enou
elezni ní tra
v sedmdesátých letech 19. století (Annaberg – Vejprty- Chomutov).
To co bylo po staletí p irozenou nutností, dokázala rozbít druhá sv tová válka, a zejména
období, které po ní následovalo. Nucený odchod p vodních obyvatel (kte í se znalostí
podmínek citliv region budovali) a uzav ení hranic do Saska (v etn eleznice) tvrd zasáhly
do ivota této ásti Kru noho í. Do lo zde k poklesu po tu obyvatel z 15 na 3 tisíce.
Zásadní zm nou bylo op tné otev ení p ímého kontaktu se sousedním Bärensteinem: v roce
1991 je otev en p echod pro p í, o dva roky pozd ji dochází k znovuotev ení elezni ního
ejezdu.
Polistopadový vývoj v ak p inesl pro obyvatele Vejprtska té adu problém : neúsp ná
privatizace p isp la k likvidaci v iny pr myslových podnik , zem lství tém zcela
zmizelo. V poslední dob je v regionu zaregistrováno kolem 22 % nezam stnaných. I tento
fakt nutí k jedinému – vyu ívat potenciálu daného sou inností obou b eh Polavy.
Otev ením hranice se otevírá prostor pro spolupráci prakticky ve v ech innostech. Proto e
hned od po átku se mezi vedením Vejprt i Bärensteinu poda ilo odbourat ve keré bariéry,
byla tato mo nost okam it vyu ita. Velice pozitivní je, e se v tomto období poda ilo vy it
otázku vztahu s krajanskými spolky bývalých obyvatel Vejprt. Nejen, e se ani v následném
období neobjevily jakékoliv po adavky na navrácení majetku, ale naopak – finan ní i
materiální pomoc t chto sdru ení napomáhá it adu sou asných problém m sta.
Spolupráce Vejprt se krom Bärensteinu rozvíjí i s okolními obcemi a okresním m stem
Annaberg – Buchholz a zasahuje prakticky v echny oblasti ivota: kolství, kulturu, církve,
organizace i spolky. Jedním z nejvýznamn ích moment jsou investice v infrastruktu e a
4

íloha . 2
ekologii. Údolí Polavy se vyzna uje výskytem astých teplotních inverzí, co p iná í
koncentraci exhalací v nejni ích a nejvíc osídlených ástech obou obcí. Na po átku
devadesátých let byly v Bärensteinu nam eny nejvy í hodnoty SO2 v Sasku (produkované
lokálními topeni ti v obou sídlech). Také spole ný hrani ní tok nutí ob strany k jednotným
postup m p i
ní odpadních vod.
Plynofikace Vejprtska byla za azena mezi priority stanovené vládou, av ak ukázalo se, e ani
jedna z navr ených variant nebude nakonec realizována. Ji v roce 1991 se schází starosta
Vejprt se saským premiérem Biedenkopfem a jeho eským prot kem Pithartem. Cílem bylo
projednání mo ností dodávky zemního plynu do Vejprt z Bärensteinu. Po celé ad slo itých
jednání se poda ilo tuto akci realizovat. Od té doby se nasmlouvané mno ství poda ilo
kolikanásobn navý it. Byly vybudovány t i centrální kotelny a prob hla plynofikace
st edové ásti m sta.
Byly pln vyu ívány mo nosti financování ze Státního fondu ivotního prost edí i tzv.
„ekomiliardy“. Nejv í investicí (20 mil. K ) byla plynofikace nemocni ních budov, ústav
sociální pé e a kolských za ízení. Akce prob hla v rámci programu PHARE - ERNÝ
TROJÚHELNÍK. Realizaci p edcházelo vypracování energetické studie m sta, která byla
projektem PHARE – ENERGY. V této dob do lo k výraznému zlep ení stavu ovzdu í ve
Vejprtech i Bärensteinu (tam prob hla plynofikace za výrazné podpory státu). Dále prob hla
ekologizace vytáp ní polikliniky, kterou financovalo z 80 % Ministerstvo ivotního prost edí
Svobodného státu Sasko. V této dob se projednává dopln ní tohoto projektu o p íh ev teplé a
itkové vody pomocí solární energie (za stejných podmínek financování).
V oblasti vodního hospodá ství je nejvýznamn í akcí rekonstrukce OV ve Vejprtech a
napojení obce Bärenstein na toto za ízení. Do té doby nebyla kanalizace ve vedlej í obci
bec. Zatímco v Bärensteinu byly peníze poskytnuty v rámci programu INTERREG II, na
na í stran se vyu ilo programu PHARE CBC.
Pro ekologickou dopravu i pro dosa itelnost regionu z hlediska rozvoje podnikání je velmi
le itá rekonstrukce hrani ního elezni ního mostu pro pot eby nákladní p epravy. Ta byla
umo na financemi z PHARE CBC, D a saské vlády.
V sou asné dob se projednává mo nost investování saského M P do obnovy lesních ploch
na Vejprtsku.

íklad MA 21 . 3 - Jind ichovice pod Smrkem (Koncepce udr itelného rozvoje)
Jedním z míst, kde se obyvatelé pokou ejí o realizaci místní Agendy 21 je obec Jind ichovice
pod Smrkem. V roce 1999 zde vznikla Koncepce udr itelného rozvoje, která sestává ze esti
nosných kategorií a mnoha díl ích projekt . Obecní zastupitelstvo p ijalo v roce 2000 zásady
místní A 21 jako sm rnici pro rozhodovací procesy obecního zastupitelstva i tvorbu územn
plánovací dokumentace. Provázanost jednotlivých lánk Koncepce udr itelného rozvoje je
nutné chápat jako výraz komplexnosti rozhodovacích proces a stability vzájemné
provázanosti.
Spolu se t emi okolními obcemi zalo ila obec Jind ichovice pod Smrkem mikroregion
SECESE - (Mikroregion Sever eského Severu). Jeho prvním spole ným po inem bylo
zadání objednávky na zpracování „Studie energeticky sob sta ného Mikroregionu SECESE
na bázi obnovitelných zdroj “, jejím cílem je pokrýt stávající energetickou spot ebu a zajistit
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výraznou nadprodukci energie v rámci mikroregionu z alternativních zdroj . Realizace celého
projektu se projeví pozitivn zejména v oblastech:

• ivotní prost edí
Nasazením technologií pln vyu ívajících obnovitelné (vítr, slunce, biomasa) p írodní zdroje
se pom e výrazn eliminovat problém zne
ování ivotního prost edí na území
mikroregionu, jeho okolí a áste
v globálním m ítku. Je prokázáno, e 1 kW vyrobené
energie z vý e uvedených alternativních zdroj je výhledov levn í ne z klasických
elektráren na fosilní a jaderná paliva. Mikroregion SECESE se nalézá v oblasti prolínající
CHKO Jizerské hory. P írodu mikroregionu je je mo né zachránit pro budoucí generace v
souladu s principy trvale udr itelného rozvoje a ob anské spole nosti. Navíc výroba biomasy
pom e vy it o ehavé problémy p íhrani í, kterými jsou venkovská krajinotvorba,
zem lství a nezam stnanost.
• Rozvoj podnikání
Se sní ením provozních náklad za elektrickou a tepelnou energii se pom e vytvá et
provozní kapitál k malému a drobnému podnikání mezi obyvateli mikroregionu, zejména v
oblasti cestovního a rekrea ního ruchu. Rezerva elektrické a tepelné energie za výrazn
ijatelnou cenu p iláká zájemce z ad v ích podnikatel z oblasti energeticky náro né
výroby. Ve keré podnikání má být rozvíjeno v souladu s pot ebami ivotního prost edí,
zam stnanosti a rozvoje lidských zdroj .
Zásobení energiemi je
eno v zásadní kombinaci vítr – biomasa – voda. Biomasa slou í
jak k výrob tepla, tak jako médium pro zaji ní zálohové elekt iny, výkonov , i jako
energetická práce. Základní energetická pot eba elekt iny území je kryta soustavou v rných
elektráren, umíst ných na velmi výhodném míst z hlediska v trných podmínek. Vzhledem ke
zcela jinému pr hu výroby elekt iny z v tru a pr hu pot eb elekt iny je nutné v zájmu
docílení energetické sob sta nosti v trný výkon zálohovat. Zálohování je zde navrhováno ve
vý i cca 80% max. výhledového p íkonu území. Hlavní a podstatná ást zálo ního výkonu je
uva ována v navrhovaných kogenera ních jednotkách. Palivem bude místn vyrobené
kapalné médium z biomasy – epky (bionafta, pyrolytický olej).
Navrhovaný agro-energetický komplex SeCeSe bude slou it jako palivová podpora
eného systému zásobení energiemi. Tento komplex je schopen vytvo it cca 40 nových
pracovních míst v celém et zci zabezpe ení tvorby a úpravy biomasy na její finální
formu. Tento rozsah pracovních p íle itostí odpovídá navrhovanému systému, vycházejícímu
z 1 000 ha vyu ívané zem lské p dy. Jeliko tento objem je v rámci SeCeSe mo no více
ne 2x zv it, lze úm rn zvý it i ení nezam stnanosti, i pro ir í okolí eného území.
Obec Jind ichovice pod Smrkem koupila z konkurzní podstaty velkou ást kdysi továrního
komplexu s n kolika pr myslovými halami. jedna z nich má poslou it pro instalaci linky na
zpracování biomasy. Biomasa je v rámci "Koncepce energeticky sob sta ného Mikroregionu
SECESE" chápána jako nosný pilí udr itelného rozvoje. Její p stování, sklízení, zpracování,
energetické vyu ití a ztr ení hotových výrobk se promítá do p ti oblastí rozvoje
venkovského prostoru:
1. zam stnanost
2. ivení zem lství
3. krajinotvorba
4. ivotní prost edí
5. hospodá ský r st
6
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Od kv tna roku 2003 se nad vesnicí ty í dv v trné elektrárny. P isp jí k tomu, aby m li
obyvatelé Jind ichovic lacin í elekt inu. „V trné elektrárny pat í v bec k nejkvalitn ím,“
íká starosta Pávek. „Obsahují málo slo itých díl , a proto vynikají svou bezporuchovostí a
spolehlivostí. Pokud budou fungovat, zaplatí Jind ichovi tí za proud mén . Budeme prodávat
proud do ve ejné sít . Utr ené peníze pokryjí náklady na vybudování elektráren a je
by
lo n co zbýt.“ Zisk z prodeje proudu poputuje do obecního fondu na takzvané energetické
dotace. Kdy si n kdo bude t eba chtít po ídit nové zateplení domu, solární panely na st echu
nebo kamna na biomasu, m e mu obec p isp t pen zi z fondu. Výstavba dvou elektráren
vyjde na více ne edesát milion korun. V inu hradil státní fond ivotního prost edí.
Zbytek doplnila obec z vlastních zdroj . Elektrárny výrazn zm ní tvá okolní krajiny.
Samotný sto ár toti m í p ta edesát metr , vrtule pak ty ia ty icet. Je nutno dbát na to, aby
elektrárny p íli ráz krajiny nenaru ily. Bylo také t eba splnit p ísné hygienické normy, které
dbají na hlu nost. Elektrárny musí stát dostate
daleko od dom i od lesa. D le itou
podmínkou pro provoz v trné elektrárny jsou dobré v trné podmínky, co Jind ichovice
spl ují.
Dal í oblastí je koncepce bydlení, která po ítá s výstavbou nových nízkoenergetických
dom . Obec poskytne zájemci o d m p ibli
10 tisíc m2 stavebního pozemku na jeden d m
za symbolickou cenu. Nosnou my lenkou koncepce vzd lávání je my lenka „Mezinárodního
universitního a setkávacího centra v Jind ichovicích pod Smrkem“. Celý zám r vzd lávání je
postaven na my lence motivování mladých lidí z velkých eských, ale i evropských m st k
tomu aby p li do Jind ichovic studovat exkluzivní obory, které jinde nenaleznou a na
perspektiv zam stnání v jejich oboru. O ten se p iní komer ní sféra, která o projekt
projevila zájem. Vzniknul by tak na eské pom ry ojedin lý, ale perspektivní cestu ukazující
model spolupráce akademické a komer ní sféry za podpory místní a vy í samosprávy.
Projekt má t i realiza
odd lené, ale ideov provázané etapy:

• Knihovnu vybavenou literaturou, výpo etní technikou a neomezeným p ístupem k
síti.

• BioCentrum - Vzd lávací a výzkumné centrum molekulární biologie.
• Mezinárodní universitní a setkávací centrum s d razem na informa ní technologie a
mezioborová studia.
V obci také vzniklo ob anské sdru ení Lunaria, zam ené na trvale udr itelný ivot. Zám rem
ob anského sdru ení Lunaria bylo vytvo it vesni ku trvale udr itelného ivota. Jejími prvními
osadníky byla rodina Vlkových. Dal í zájemci se m li postupn usazovat na 13 ha
pronajatých pozemk . Hospodá ství Vlkových se v ak rozrostlo - ítá 0.5 ha pole na
stování obilí, brambor, topinambur a zeleniny, 4 ha pastvin, 7 ha luk a zbylé 2 ha zabírá les.
Dal ím zájemc m o alternativní ivot v ekovesni ce ing.Zbyn k Vlk zprost edkovává nebo
radí, kam se obrátit p i koupi pozemk i dom ve vsi nebo vsích okolních. Svázanost len
této ekovesni ky tak bude velmi volná, stejn tak míra jejich alternativy.
Aby lidem vysv tlili, pro se rozhodli ít takto postaru, zalo ili lenové OS Lunaria Muzeum
ivota venkovského obyvatelstva p ed pr myslovou revolucí. Vést k zamy lení o sou asném
zp sobu ivota a nastínit etrn í alternativy. Muzeum a mlýn, kde je výstava o vývoji
mlyná ství u nás, nav tíví ro
kolem 700 náv vník . Krom klasického prodeje nabízí
Vlkovi produkty ze své farmy len m bezpen ního vým nného kruhu, tzv. LET systému,
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který zde s dal ími novousedlíky zalo ili. Zp sob ivota rodiny Vlkových je typickým
íkladem „ostr vku pozitivní deviace“, jak tohoto pojmu pou ívají n kte í propagáto i
strategie udr itelného rozvoje.

íklad MA 21 . 4 - Projekt Zdravé m sto Litom ice
Cílem projektu je postupn vytvá et takové prost edí m sta, ve kterém by ivot v ech jeho
obyvatel byl p íjemn ím a zdrav ím.
Základní informace o projektu (2000-2002)
sto Litom ice je jedním ze základních len asociace Národní sít Zdravých m st R.
Zastupitelé m sta p ijali politickou deklaraci „Projekt Litom ice – Zdravé m sto“ (2002).
sto se tak p ihlásilo k napl ování mezinárodních koncepcí, které se týkají trvale
udr itelného rozvoje, zdraví a kvality ivota:
•
Agenda 21, dokument OSN
•
Health – Zdraví 21, dokument WHO OSN
•
Národní ak ní plán zdraví a ivotního prost edí (NEHAP), dokument vlády R
Mezinárodní projekt Zdravé m sto WHO je v podmínkách m sta Litom ice realizován
prost ednictvím Plánu zdraví a kvality ivota m sta Litom ice (schválen radou m sta v roce
2002).
Projekt Zdravé m sto je projektem komunitním, na kterém spolupracují organizace a instituce
ve m st – partnerské organizace PZM. Tím projekt p ispívá k napl ování princip
partnerství a participace, doporu ované EU.
V rámci tohoto projektu je zaji ována podpora partnerským organizacím, které se svými
aktivitami hlásí k napl ování cíl ZM / Plánu zdraví:
•
finan ní podpora díl ích projekt a aktivit partner – prost ednictvím Interního
grantového systému m sta (od roku 2002)
•
podpora v oblasti informací (p ístup ke zku enostem ostatních ZM, informace NSZM
R a jejích partner apod. – s vyu itím internetu, e-mailu)
•
podpora v oblasti propagace (na místní, regionální, celostátní úrovni)
Akce a aktivity
a)
sto se hlásí k realizaci mezinárodních akcí:
kampa „30 dní pro ob anský sektor“, Den Zem , Sv tový den bez tabáku, Národní dny bez
úraz , Den bez aut, Dny Zdraví)
b) Místní akce, které zaji uje odbor M Ú:
zapojení do sout í „O lidech s lidmi“ (druhým rokem) a „ eská slune ní cena“ (m sto
získalo cenu za slune ní in – projekt slune ních Litom ic), projekty v rámci prevence
kriminality a dal í
c) Místní akce, díl í aktivity a projekty partnerských organizací:
nap íklad aktivity kol podporující zdraví (Lingua Universal a 11.M v celostátní síti „ kol
podporujících zdraví“) a mnoho dal ích
8

íloha . 2
Co se poda ilo z Ak ního plánu zdraví (2002-2003)
Ve ejná správa
- probíhá více zdrojové financování aktivit Plánu zdraví
ivotní prost edí
- podpora instalací alternativních zdroj energie (dotace z m stského rozpo tu)
- kapita ní platba za svoz komunálního odpadu
- zvý ila se informovanost o likvidaci odpad a nebezpe ných erných skládek (projekt
„Odpady“ na Z )
- zlep ila se úrove likvidace nebezpe ných odpad (rozmíst ním medicinálních nádob na
injek ní jehly)
- vybudování prezenta ního místa pro ukázku solárního oh evu na 1.Z
Zdravotn - sociální oblast / Právní ochrana
- zvý ila se prevence proti drogové závislosti a kriminalit (demografická analýza – výzkum
pocitu bezpe ní v Litom icích)
Pedagogicko - výchovná oblast / ivotní styl
- roz ila se nabídka volno asových aktivit (klub dobrovolník p i Severu)
Informace / Propagace / Kultura
- seznamování ve ejnosti s neziskovým sektorem (Jarmark NNO)
Doprava
- ve m st jezdí nízkopodla ní autobusy na plynový pohon (statut MHD)
Konkrétní aktivity v roce 2003:
h Terryho Foxe – vyu ity byly dv trasy, pro opravdové b ce v délce 3800 m, krat í byla
ur ena senior m, matkám s ko árky a d tem. Celý sobotní program provázely na dopravním
ti doprovodné akce, nap íklad informa ní stánek Svazu t lesn posti ených , Ligy proti
rakovin . Ukázku zdravé vý ivy zajistilo u ovské st edisko Pohoda. K nahlédnutí byl i v z
soukromé zdravotnické slu by.
Mise d tství bez úraz - V rámci projektu "D tství bez úraz ", který spole
s adou
partner realizuje obecn prosp ná spole nost Podaná ruka, prob hl v leto ním roce ji
tvrtý ro ník akce "Národní týden ochrany d tí p ed úrazy". Úrazy d tí jsou v sou asnosti
nejzáva
ím zdravotním rizikem na ich d tí a nej ast ji p inou jejich úmrtí.
Nejvhodn í formou aktivní prevence jsou hry, sout e a aktivity pro d ti zam ené na druhy
úraz a zp soby, jak se p ed nimi chránit. V dosavadním pr hu projektu byla vytvo ena
ada
herních,
výukových
a
informa ních
materiál ,
knih
a
po ad .
Strom m sta Litom ic - St edisko ekologické výchovy Sever ve spolupráci s odborem
ivotního prost edí M Ú a Zdravým m stem Litom ice vyhlásili na duben 2003 první ro ník
sout e: Strom m sta Litom ic, která m la upozornit na pot ebnost strom v na em ivotním
prost edí a umo nit v em ú astník m sout e p edstavit sv j nejkrásn í strom a jeho p íb h.
Pro vít zný strom, asi dv st let starý dub, je odborem ivotního prost edí zaji na speciální
pé e na jedno vegeta ní období, a zdobit ho bude cedulka p ipomínající jeho vít zství.
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Den zem - Akci organizovalo dne 23.4. 2003 Zdravé m sto Litom ice a St edisko
ekologické výchovy SEVER. Cílem bylo seznámit ve ejnost s ekologií a ochranou ivotního
prost edí.
Jarmark NNO - V pátek 1. února za ala v rámci celé eské republiky informa ní a mediální
kampa neziskových organizací s názvem 30 dní pro ob anský sektor, který byl v leto ním
roce v nován spolupráci neziskových organizací s médii. V Litom icích prob hl 28. února
ji estý ro ník této kampan a p edstavilo se zde na 20 neziskových organizací z Litom ic a
okolí.

íklad MA 21 . 5 - Ekologické aktivity m sta Jirkova
Chomutovská a Jirkovská m stská rada se ji v roce 1997 dohodly na spole ném zpracování
strategického plánu rozvoje obou m st. Jeho vznik od po átku profesionáln za ti ovala
spole nost Bergman Group, která navrhla, aby byla do procesu zapojena iroká ve ejnost.
Jako partnera pro tento úkol doporu ila holandskou nadaci Agora Central Europe, která má
zku enosti s uplat ováním Místní Agendy 21. V íjnu roku 1998 se uskute nil mezi obyvateli
obou m st pr zkum nazvaný Hovory o m st , nejzáva
í problémy, které vyplynuly
z anket, se pak projednávaly na setkáních s ve ejností (nap íklad istota ve m st , kriminalita,
nezam stnanost). Na v ech innostech úzce spolupracuje s p edstaviteli m sta chomutovská
regionální pobo ka Spole nosti pro trvale udr itelný ivot, zatím jediná v Ústeckém kraji.
Velmi aktivní je Podkru nohorský zoopark, jeho oslavy Dne Zem a dal í akce se staly ji
tradicí.
sto Jirkov prost ednictvím útvaru ivotního prost edí ji n kolik let zaji uje publikace a
projekty s ekologickou tematikou, které jsou nabízeny k vyu ití zejména kolským za ízením.
Ty umo ují za lenit ekologickou výuku do v ech p edm
i zalo it povinný i nepovinný
edm t ekologické výchovy, nebo vyu ít materiály ve dru inách a kolkách.
Prost ednictvím útvaru P vstoupilo m sto v kontakt s EZ a.s., která p ipravila program
Energie pro ka dého. Ka dým rokem jsou nabízeny a poskytovány kolám r zné materiály.
Rovn v informa ním centru m sta jsou k dispozici zdarma k zap ení ekologické filmy a
odborné pom cky. Útvar P organizuje v ekologické výchov r zné sout e nap . „Záchrana
hliníku“, sout ve sb ru skla, papíru a hliníku, v ní v ichni zú astn ní nasbírali dohromady
v jednom roce 23 tun druhotných surovin. V roce 2001 se uskute nil sb r ví ek z pet-lahví, na
podporu stavby d tských h .
íklad MA 21 . 6 – Místní agenda 21 na D

ínsku

Od poloviny roku 2001 je proces MA 21 na D ínsku pod zá titou britské vlády
prost ednictvím KNOW HOW FONDU v rámci ir ího projektu, který se týká je
dvou
dal ích oblastí (Kladno, CHKO Pood í). V e je sou ástí národního projektu: ir í podpora
proces MA 21 v R s vyu itím zku eností z Velké Británie, který je podporován M P R a
ízen EÚ Praha.
V rámci projektu se uskute nil sociologický pr zkum a uskute nila se ada setkání, kterých se
astnila v ina starost z této oblasti, zástupci agrárních komor, samostatn hospoda ící
rolníci, odborná ve ejnost, podnikatelé, ob ané a dal í. Mezi témata byla zahrnuta Pé e o
krajinu, Vyu ití biomasy a jedno z nejproblémov ích témat na luknovsku bylo ur eno
Odpadové hospodá ství. K návrhu
ení byla jmenována pracovní skupina, která vytvo í
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"Koncepci nakládání s odpady ve luknovském výb ku". Byla také projednána spolupráce
NP eské výcarsko s ve ejností. V rámci pilotního projektu byla vyhlá ena 2 výb rová
ízení na tzv. mikroprojekty. ádat mohla ob anská sdru ení, obce, kulturní, spole enská,
sociální a kolská za ízení z okresu D ín. Celkem bylo podáno 54 mikroprojekt , z nich 43
bylo finan
podpo eno. N které konkrétní p íklady MA 21 na D ínsku:
Po

.

edkladatel

Zástupce

Název projektu

1

OÚ Merboltice

Hana Ku erová

"Spolupráce"

2

OÚ Lipová

Zden k Dole al

Projednání územního plánu za ú asti iroké
ve ejnosti

Romské sdru ení
INDIGO D ín
St ední lesnická kola
luknov
Kruh p átel muzea
Varnsdorf

Miroslav Grajcar

"Pomozme si navzájem"

PhDr. Milan Janou ek

Ekologické a informa ní st edisko

Josef Zbihej

7. ro ník d tské výtvarné sout e

6

OPS eské výcarsko

Mgr. Marek Mráz

Vytvo ení nového nástroje ekologické osv ty oficiální internetové stránky eského výcarska

7

Ekologické centrum
Ú D ín

RNDr. Jarmila Parohová

írodopis v p írod

8

OS Spektrum D ín

9

M sto Krásná Lípa

3
4
5

10

11

12

13

ra Pe ková
Hana Volfová

Spole nost pro trvale
udr itelný rozvoj
Ing. Eva Vyle alová
luknovska
St ední pr myslová
kola elektrotechnická a
Ing. Josef Mágr
strojní a SOU
Varnsdorf
Ekologické centrum
Meluzína, Regionální
Ing. Radoslav Bart k
centrum Asociace
Brontosaura
Unie rodi
R- sd. p i
Drahomíra Dvo áková
DDM

14

ROKU o.s.

15

ti a mláde pro ve ejnost - 2002
Dotvo si sídli

aneb mají si kde hrát ?

Seminá na téma "Podstávkové domy"
ení v elektrotechnice - p íprava na olympiádu v
elektrotechnice a seznámení s alternativními zdroji
energie
Vytvo ení ekologicko-výchovného areálu na
Libverd a nastartování jeho vyu ívání
Informa ní panely DDM v Z

Kult Zden k

Terenní p írodov dná stanice Netopýr

Ob anské sdru ení
JURTA

Jana Stehlíková

Vyjdi ven a rozhlédni se

16

T-Centrum D ín

Eva Rejmanová

lov k a zví ata ve m st

17

Arnika D ín

Kamil Repe

18

Sdru ení Slune nice

árka Dostálová

Informa ní sí d ínských neziskových organizací

19

St ední odborná kola a
SOU Ruská, D ín

Bc. Ji í tursa

3. ro ník fotografické sout e P ÍRODA A MY

20

M sto eská Kamenice

Ing. Jaromír Adam ík

Osv tová a výchovná innost ke zlep ení ivota v
eské Kamenici

21

Loreta Rumburk, o.p.s.

Ing. Renata Paslavská

Evropské dny památek - záchrana památek
luknovského výb ku

Studie cyklistické a p í dopravy v D ín
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Po
22
23
24

.

edkladatel
Dobrovolný svazek
obcí Tol tejn
SOP 4. ZO Tilia CZ
Kr. Lípa
SOP 4. ZO Tilia CZ
Kr. Lípa

Zástupce

Název projektu

Josef Zoser

Vandrování po "Tol tejnském panství"

PaedDr. Jan Eichler

A21 mezi d tmi a mláde í

PaedDr. Jan Eichler

Terénní základna BUK
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Obce s pov eným obecním ú adem
a obce s roz enou p sobností

~
jejich význam v systému
ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty
(návrh Koncep

metodického materiálu)

Zpracovala:
Mgr. Zdenka Ln ní ková
(vedoucí odboru ivotního prost edí M Ú Podbo any)
tel. 415 237 531, e-mail: lnenickova@podborany.net
Mírová 615, 441 17 Podbo any
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1.

Obce s pov eným obecním ú adem a obce s roz
sobností

enou

Rok 2003 p inesl významnou zm nu v organizaci ve ejné správy. K 1.1.2003 zanikly okresní
ady a jejich kompetence p ly z ásti na ú ady krajské, z ásti na obce s pov eným
obecním ú adem a z ásti na obce s roz enou p sobností, je ustanovuje zákon . 314/2002
Sb., o stanovení obcí s pov eným obecním ú adem a stanovení obcí s roz enou p sobností,
ve svých p ílohách 1 a 2.
V Ústeckém kraji pat í mezi obce s pov eným obecním ú adem (dále jen OPOÚ) obce
Bene ov nad Plou nicí, Bílina, eská Kamenice, D ín, Duchcov, Chomutov, Jirkov, Kada ,
Klá terec nad Oh í, Krupka, Libochovice, Libouchec, Litom ice, Litvínov, Louny, Lovosice,
Most, Podbo any, Postoloprty, Roudnice nad Labem, Rumburk, luknov,
tí, Teplice, Ústí
nad Labem, Ú k, Varnsdorf, Vejprty, Velké B ezno a atec, tedy celkem 30 obcí.
Obcemi s roz enou p sobností (dále jen OSRP) se od 1. 1. 2003 v Ústeckém kraji staly
obce Bílina, D ín, Chomutov, Kada , Litom ice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most,
Podbo any, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a atec,
tedy celkem jen 16 obcí z vý e uvedených t iceti obcí s pov eným obecním ú adem.

evod kompetencí z okresních ú ad OSRP blí e ur il zákon . 320/2002 Sb., o zm
a
zru ení n kterých zákon v souvislosti s ukon ením innosti okresních ú ad , a novelizace
kterých slo kových zákon .
Významnou roli p i p evodu kompetencí sehrály p edev ím obce s roz enou p sobností,
které krom samosprávy ve svém vlastním správním obvodu vykonávají i státní správu pro
správní obvody obcí spadajících do jejich správního území. Obce s roz enou p sobností tak
edstavují jakési "malé okresy".
Tato kapitola se bude proto v novat úloze obcí s roz enou p sobností v nov vznikajícím
systému EVVO v Ústeckém kraji. Zji né skute nosti v etn návrh opat ení lze v ak
aplikovat i na OPOÚ a ostatní obce vzhledem k podobnosti s OSRP.
Dále proto, e EVVO byla na okresních ú adech ve v in p ípad sv ena do kompetencí
referát ivotního prost edí, v nuje se kapitola p edev ím úloze odbor ivotního prost edí.
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2.

EVVO na obcích s roz

enou p sobností

2.1 Podmínky pro uplatn ní EVVO na OSRP
i hodnocení stávajícího stavu EVVO na OSRP je nutné si uv domit, e innost obcí a jejich
ad vychází p edev ím z platných legislativních norem. V podmínkách R není dosud
nou praxí vyvíjet aktivity nad rámec platné legislativy a d je-li se tak, jedná se spí e o
vzácné výjimky. Vzhledem k tomu, e ádný zákon p ímo neukládá obcím zabývat se EVVO
(p sobnost v prosazování EVVO je sv ena do rukou M MT, M P a krajských ú ad ), závisí
realizace EVVO samoz ejm jednak na dostupných finan ních prost edcích, ale – a to
edev ím – také na ekologické uv dom losti vedení obecních ú ad a ú edník samotných.
Význam orientace pracovník a vedoucích p edstavitel obcí a obecních ú ad v EVVO
z hlediska jejího uplatn ní se obecn a zjednodu en sna í vystihnout následující t i schémata.
SCHÉMA 1

Vedení ú adu
neví, co je EVVO

edníci nev dí,
co je EVVO

edníci tu í,
co je EVVO

edníci ví,
co je EVVO

EVVO se ned lá

pasivní

EVVO se ned lá

aktivní

zji uje, co a

pasivní
aktivní

SHÉMA 2

Vedení ú adu
tu í, co je EVVO

edníci nev dí,
co je EVVO

edníci tu í,
co je EVVO

EVVO se ned lá
sna í se EVVO
prosadit alespo
v minimální mí e

EVVO se ned lá

pasivní

EVVO se ned lá

aktivní

s EVVO se
koketuje
a d lají se drobné

aktivity

edníci ví,
co je EVVO

pasivní
aktivní

EVVO se d lá
pasivn (distribuce
bro ur, lánky do

novin …)
EVVO se d lá spí e
pasivn , ob as se
realizuje seminá ,
akce pro ve ejnost

…
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SCHÉMA 3
Vedení ú adu
ví,
co je EVVO

pova uje
EVVO za
zbyte nost

edníci nev dí,
co je EVVO

EVVO se ned lá

edníci tu í,
co je EVVO

EVVO se ned lá
nebo
jen v minimáln

pasivní
edník

EVVO se
lá
pasivn ,
v malém
rozsahu

aktivní
edník

sna í se
EVVO
prosadit
a d lá
ur ité
aktivity

edníci ví,
co je EVVO

pova uje EVVO
za d le itou

edníky, aby se
vzd lávali a zabývali se
EVVO

edníci tu í,
co je EVVO

vedení vyvíjí nátlak na
edníky, aby se
vzd lávali a zabývali se
EVVO, ú edníci sami
ipravují ur ité aktivity

edníci ví,
co je EVVO

3.

vedení vyvíjí nátlak na

edníci nev dí,
co je EVVO

Cílové skupiny v rámci obcí s roz

EVVO SE REALIZUJE
(jsou-li finance)

enou p sobností

V rámci obcí s roz enou p sobností m eme rozli it celkem ty i cílové skupiny, které
mohou významn ovlivnit uplat ování EVVO v b né praxi. Jedná se o starosty a
místostarosty, ostatní zastupitele, vedoucí ú ad (tajemníky) a pracovníky obecních ú ad
vykonávajících samosprávu a státní správu (vedoucí odbor (odd lení) a ostatní ú edníky –
referenty).
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3.1 Starostové a místostarostové
Definice cílové skupiny a její pravomoce
Starosta zastupuje obec navenek. Volí jej zastupitelstvo z ad svých len a zastupuje jej
místostarosta, volený stejným zp sobem. Starosta a místostarosta odpovídají za výkon své
funkce zastupitelstvu obce. Funk ní období obou p edstavitel obce trvá 4 roky.
Zákon vkládá do rukou starosty a jeho zástupce adu klí ových pravomocí. Starosta jmenuje a
odvolává se souhlasem editele krajského ú adu tajemníka obecního ú adu. Spole
s tajemníkem, místostarostou a zam stnanci obce tvo í obecní ú ad a stojí v jeho ele. Starosta
a místostarosta jsou leny volené obecní rady, pokud se tato v obci z izuje. V men ích obcích,
kde má zastupitelstvo mén ne 15 len a obecní rada se nez izuje, vykonává její pravomoc
starosta. Starosta a místostarosta podepisují právní p edpisy obce. V obcích, kde není
tajemník, zabezpe uje starosta výkon p enesené p sobnosti. V p ípad , kdy se starosta
domnívá, e usnesení rady obce je nesprávné, m e pozastavit jeho výkon a celou v c znovu
edlo it k projednání zastupitelstvu obce.
Význam cílové skupiny pro EVVO
Postoje a názory starosty a místostarosty významn (a ji synergisticky i antagonisticky)
ovliv ují zp sob ízení a chod obecního ú adu a do ur ité míry jsou sm rodatná i p i
rozhodování obecní rady a zastupitelstva (zvlá v men ích obcích).
V rozhodování této cílové skupiny je významn znát vliv délky volebního období. ty leté
funk ní období starosty, místostarosty i celého zastupitelstva vede asto k up ednost ování
krátkodobého plánování jen na jedno volební období. Prosazení dlouhodobých strategií a
program je velmi z ídkavé. Tato skute nost je pro prosazení EVVO na ú adech jako
dlouhodobé zále itosti velmi zásadní.
ty letý horizont ovliv uje i mo nosti koncipování systému vzd lávání této cílové skupiny.
Investuje-li se do jejího vzd lání, nikdy není jisté, e nebude nutné investovat po 4 letech
znovu.
Na druhou stranu p edstavuje skupina klí k EVVO na obecních ú adech. Jak vyplývá z vý e
uvedených schémat, o EVVO informovaný starosta (místostarosta) m e být významnou
hnací silou pro realizaci EVVO, a to jak ve v ích m stech, tak v men ích obcích. Rozumí-li
starosta i místostarosta EVVO a vnímá-li její význam z hlediska ekologického, sociálního a
ekonomického chování lidí, pak je mo né na obcích leccos prosadit. Naopak, je-li starosta i
místostarosta neinformovaný anebo ke smyslu EVVO skeptický, nemusí se EVVO do
innosti obce i obecního ú adu v bec promítnout.
3.2 Zastupitelé (v etn radních)
Definice cílové skupiny a její pravomoce
Jedná se o leny zastupitelstva obce a v p ípadech, kdy je v obci z ízena rada, i o leny obecní
rady. Mandát lena zastupitelstva obce vzniká zvolením v obecních volbách. Funkce lena
zastupitelstva je funkcí ve ejnou, len zastupitelstva ji vykonává osobn a není vázán ádnými
íkazy. Je povinen ídit se Ústavou R a platnou legislativou.
Jak ji vyplývá ze samotného ozna ení, zastupitel je zástupcem obyvatel obce. M l by
fungovat jako zástupce ve ejnosti p i projednávání zále itostí obce, tlumo it p ání a názory
ve ejnosti, zajistit jejich slad ní s platnou legislativou a vzájemný soulad s rozvojovými plány
obce k dosa ení optimálního rozvoje obce.
Kompetence zastupitelstva a rady jsou rozdílné. Zákon o obcích dává zastupitelstvu obce
pravomoc rozhodovat ve v cech pat ících do samostatné p sobnosti, nap . schvalovat
program rozvoje obce, schvalovat územní plán, schvalovat rozpo et obce, vydávat obecn
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závazné vyhlá ky obce, rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi, z izovat p ísp vkové
organizace a organiza ní slo ky obce atd. Obecní rada má pravomoci provád t rozpo tová
opat ení v rozsahu stanoveném zastupitelstvem, vydávat na ízení obce (s platností pro správní
území OSRP, nejen obce), na návrh tajemníka jmenovat vedoucí odbor , stanovit rozd lení
pravomocí v obecním ú adu, projednávat a
it návrhy, p ipomínky a podn ty p edlo ené
leny zastupitelstva. Ve v ech t chto zále itostech je mo né uplatnit opat ení, která podpo í
EVVO v obcích.
Význam cílové skupiny pro EVVO
Zastupitelé svým p sobením, vystupováním, názory a chováním významn ovliv ují názory,
postoje a chování obyvatel obce, a to jak pozitivn , tak negativn . To je z hlediska uplatn ní
EVVO v obcích velmi významné. Zastupitelé do ur ité míry tvo í komunika ní spojení mezi
ve ejností a vedením obce a obecního ú adu nebo by alespo toto spojení tvo it m li. Svým
usnesením ukládají realizaci r zných úkol pracovník m obecních ú ad a zárove
schvalováním obecn závazných vyhlá ek usm ují chování obyvatel obce. Ob tyto
skute nosti jsou z hlediska uplatn ní EVVO významné.
Funk ní období zastupitele obce je minimáln 4 roky. asové omezení p sobení zastupitele a
snaha udr et se ve funkci i v p tím volebním období je nevýhodou této skupiny – promítá se
edev ím v up ednost ování krátkodobých p ístup k ení problém , ve vyhýbání se
dlouhodobým strategiím a v obavách z vydávání nepopulárních opat ení. Skute nost, e
zastupitel m e setrvat ve své funkci jen po jedno volební období, v krajním p ípad i krat í
dobu, a v dal ích volbách ji nemusí usp t, hraje významnou roli i p i koncipování a
prosazování vzd lávacího systému pro zastupitele.
3.3 Tajemníci obecních ú ad
Definice cílové skupiny a její pravomoce
Funkce tajemníka ú adu se z izuje v obcích s pov eným obecním ú adem a v obcích s
roz enou p sobností. Tajemník je zam stnancem obce a do funkce je jmenován. Je
odpov dný za pln ní úkol obecního ú adu v samostatné p sobnosti i p enesené p sobnosti.
Zodpovídá se starostovi. Tajemník plní úkoly ulo ené mu zastupitelstvem, radou nebo
starostou. Zú ast uje se zasedání obecního zastupitelstva i rady s hlasem poradním.
Cílová skupina p sobí p edev ím na v ích obecních ú adech (OSRP), v malých obcích
úkoly tajemníka ú adu vykonává v inou sám starosta obce. Tajemník spolu se starostou a
místostarostou p edstavuje vrcholový management obecního ú adu. Tajemník se starostovi a
místostarostovi zodpovídá za bezproblémový chod ú adu, a to jak z hlediska personálního, tak
z hlediska finan ního. Zodpovídá rovn za kolení pracovník a za jejich dal í vzd lávání a
je prvním stupn m p i schvalování "nepovinných" aktivit ú adu.
Význam cílové skupiny pro EVVO
Vzhledem ke skute nosti, e tajemník p ipravuje program vzd lávání jednotlivých pracovník
adu a e schvaluje realizaci aktivit nad rámec povinností ú adu, je z pohledu prosazení
EVVO jednou z nejklí ov ích osob. Jeho slovo hraje významnou roli u starosty a
místostarosty, kterým se zodpovídá za svou práci. Pova uje-li tajemník EVVO za klí ovou, je
velká ance prosadit adu aktivit k EVVO i v obecní rad a následn v zastupitelstvu. Naopak
tento proces bohu el funguje také.
3.4 Vedoucí odbor (odd lení) a ostatní pracovníci obecního ú adu
Definice cílové skupiny a její pravomoce
Pracovníci obecního ú adu p edstavují hierarchicky sice nejní e polo enou slo ku ve ejné
správy, av ak z hlediska výkonu ve ejné správy slo ku nejd le it í. Pracovníci obecního
adu jsou v p ímém a ka dodenním kontaktu s lidmi, vy izují jejich ádosti, podn ty a
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stí nosti a svým rozhodováním a p ístupem významn ovliv ují jejich smý lení a chování. Na
ístupu ú edníka k lidem a na kvalit jeho rozhodnutí závisí image ú adu mezi ve ejností.
Vst ícnost a ochota oproti byrokratickému a nep íjemnému p ístupu krom jiných, ne snadno
definovatelných faktor ovliv ují vztah ú ad – ve ejnost. Lze odvozovat, e je-li vztah ú adu
s ve ejností pozitivn í, lze prosadit více "neb ných" v cí ne v opa ném p ípad . Má-li
navíc pracovník ú adu d ru lidí v jeho znalosti a rozhodování, m e pracovník, je-li
dostate
informován, p i prosazování EVVO sehrát klí ovou roli.
Na rozdíl od p edchozích cílových skupin jsou pracovníci obecního ú adu nejmén "ohro eni"
volbami do obecních zastupitelstev. Z tohoto pohledu jsou velmi vhodnou cílovou skupinou
pro vzd lávání. Systém vzd lávání pracovník obecních ú ad je proto také v sou asné dob
nejrozvinut ím a nejpropracovan ím (vstupní vzd lávání, kurzy pro ov ení zvlá tní
odborné zp sobilosti, specializa ní a aktualiza ní vzd lávání) s oporou v legislativ (viz
zákon . 312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celk a o zm
n kterých
zákon ). Vzd lávat se je jednou z povinností ú edníka a zajistit dostupná kolení je zase
naopak jednou z povinností obce jako zam stnavatele.
Význam cílové skupiny pro EVVO
Význam pracovník obecních ú ad byl ji na rtnut vý e. V podstat má pracovník dv
mo nosti, jak p isp t k uplatn ní EVVO na OSRP – pasivní formou nebo formou aktivní.
Pasivní forma spo ívá nap . v zapracování n kterých princip udr itelného rozvoje
neobsa ených v legislativ do správních rozhodnutí, souhlas a vyjád ení ú adu (nap .
up ednost ovat vytáp ní obnovitelnými zdroji energie p ed zdroji neobnovitelnými,
povolovat výstavbu v zastav né krajin a nikoliv ve volné krajin , na izovat ozelen ní
stavebních ploch atd.), v p íprav osv tových lánk do lokálních a regionálních periodik,
íprava internetových stránek, poskytování informací formou leták , nást nek atd. Tato
forma EVVO je také nej ast ji provád nou formou EVVO na ú adech. Forma aktivní spo ívá
v aktivní spolupráci s ve ejností p i procesu rozhodování, nap . po ádání kulatých stol ,
anket, plánovacích víkend atd. Tato forma je v ak velmi vzácnou a asto z d vod
uvedených ve Slabých stránkách ve SWOT analýze tém neproveditelnou v rámci mo ností
pracovníka nespecializovaného výlu
na EVVO.

4.

Financování EVVO na OPOÚ A OSRP

V rozpo tové skladb obcí existuje samostatný paragraf pro ekologickou výchovu a osv tu.
Krom tohoto paragrafu mohou obce ve svých rozpo tech vyd lit finance na Ekologické
programy v doprav a na Ostatní ekologické zále itosti a programy. EVVO je vedena
v rozpo tové skupin 3, oddílu 37 Ochrana ivotního prost edí, pododdílu 379 Ostatní
innosti v ivotním prost edí, paragrafu 3792 Ekologická výchova a osv ta. Zbývající dva
paragrafy jsou vedeny tamté pod ísly 3793 Ekologické programy v doprav a 3799 Ostatní
ekologické zále itosti a programy [1].
ina obcí v Ústeckém kraji, a se ji jedná o OPOÚ, OSRP i ostatní obce, v ak vý e
uvedené polo ky dosud samostatn ve svých rozpo tových skladbách nevy le uje. Realizujíli obce aktivity související s EVVO, rozpo tují se tyto pod kapitolu související s provozem
adu, resp. konkrétního odboru, je danou akci zabezpe uje.
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5.

SWOT analýza EVVO na OPOÚ a OSRP

5.1 Slabé stránky EVVO na OPOÚ a OSRP
• hierarchické uspo ádání zastupitelé – tajemník ú adu – ú edníci a minimální mo nost
teamové práce
(D sledek: ú edník v dy musí ud lat to, co mu na izuje vedení, ale vedení málokdy
istoupí na návrhy ú edníka)
• ke styku ú edník s ve ejností dochází v inou kv li stí nostem a nedodr ování
zákon
(D sledek: ve ejnost s ú edníky nerada komunikuje, na aktivity ze strany ú adu hledí
ve ejnost v dy s podez ením)
• zastupitelé jsou ovlivn ni svou "znovuvolitelností"
(D sledek: P ehnaná opatrnost, která vede asto a k tomu, e ne by zastupitel
riskoval fiasko p i ve ejném jednání, rad ji s ve ejností komunikuje minimáln a
anga uje se jen v (volebn ) "bezpe ných" aktivitách. Nepopulární kroky (v sou asné
dob bohu el stále nap . p íli ný d raz na ochranu P) se ned lají.)
• absolutní asová vytí enost ú ednickou agendou
(D sledek: Ú edníci, kte í se MUSÍ dr et zákona, jsou nuceni
it tém ve keré
podn ty ve správním ízení, podle kterého jsou vázáni ur itými lh tami a na dal í
aktivity, jako nap . p ípravu Dne Zem , v rámci b né pracovní doby skute
nezbývá p íli mnoho volného asu. Nemá-li ú ad p ímo samostatného pracovníka
na EVVO a styk s ve ejností a má-li se zabývat EVVO, d je se tak bu na úkor
volného asu pracovníka OSRP nebo na úkor n kterého z koleg , který do asn
ebírá výkon ve ejné správy po pracovníkovi p ipravujícím n jakou akci. Tímto
zp sobem se dá provozovat EVVO jen v pasivní podob
lánky do novin, letáky,
nást nky anebo nárazov p i po ádání akcí pro ve ejnost. Bez nad ence na odboru
není mo né pracovat tímto zp sobem na EVVO systematicky.)
• velmi nízká popularita ochrany P mezi ve ejností (zastupitele nevyjímaje)
(D sledek: Mediáln vytvo ený nep íli pozitivní obraz ochrany ivotního prost edí
(O P je v médiích spojována v inou jen s extrémními aktivitami ochraná ských
organizací) vede k celkov malému zájmu o problematiku O P. O P je stále je
pova ována za nadstandard a v mnoha p ípadech za zbyte nost. Proto e EVVO úzce
souvisí s O P, má v o ích ve ejnosti, ale i mnoha zastupitel a pracovník ve ejné
správy, podobné postavení jako O P. Získání d ry ve ejnosti p i aktivitách
spojených s EVVO je asto problematické.)
• absence EVVO ve vzd lávacím systému pracovník ve ejné správy a volených
zástupc ve ejnosti (zastupitel )
(D sledek: Minimum starost , místostarost , ostatních zastupitel , vedoucích ú ad
a pracovník ve ejné správy ví, co je EVVO a jak ji d lat.)
• nedota ený systém financování EVVO
(D sledek: SP EVVO formuluje sice nutnost za adit polo ku EVVO do rozpo tu obcí
a v rozpo tových rozvrzích skute
tato mo nost existuje (viz ní e), otázka
financování EVVO v ak není
ena systémov na úrovni státního rozpo tu, ze
kterého by bylo (mimo jiné) mo né prost edky na EVVO poskytovat. Rovn rozpo ty
kraj s touto polo kou dosud nepo ítají. Není vytvo en systém poskytování dotací
z prost edk kompeten
p íslu ných ministerstev a z prost edk kraj . Nefunguje
systém sponzorování. Bez zvlá tních finan ních prost edk (tj. pouze ze stávajících
prost edk ) lze EVVO provozovat jen ve velmi omezené mí e, lze-li to v bec.)
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5.2 Silné stránky EVVO na OPOÚ a OSRP
• pravidelný styk s ve ejností
(D sledek: Po do ení asové vytí enosti pracovník ve ejné zprávy (viz Slabé
stránky) existuje reálná mo nost pravideln se scházet s ob any, pravideln
poskytovat informace apod.)
•
inou aktivní kontakt s lokálními médii
(D sledek: Mo nost spolupráce p i informování ve ejnosti, seznamování se
zku enostmi, projekty a programy v oblasti EVVO, presentování výsledk vlastní
innosti, sd lování informací apod.)
• mo nost vydat obecn závaznou vyhlá ku nebo na ízení
(D sledek: Mo nost zahrnout do právních p edpis obcí a OSRP klausule, které
povedou ve ejnost a dal í subjekty v rámci obce (vyhlá ky) i regionu (na ízení)
k ekologickému jednání. Mo nost takové jednání do jisté míry na ídit a kontrolovat.
Mo nost sankcionovat poru ení daných p edpis .)
• existující a vcelku fungující systém vzd lávání pracovník obecních ú ad v etn
legislativního zabezpe ení na úrovni vedoucích ú ad , vedoucích odbor a odd lení
a referent
(D sledek: Pro vzd lávání pracovník a zástupc ve ejné správy není nutné vytvá et
zcela nový systém vzd lávání, ale lze vyu ít stávající. Podmínkou je zahrnutí EVVO
do vzd lávacích program a akreditace dostate ného mno ství a dostate
kvalitních organizací, které mohou EVVO pro ve ejnou správu zabezpe it.)
5.3 P íle itosti EVVO na OPOÚ a OSRP
• zlep ení finan ního zabezpe ení EVVO
• zavedení EVVO jako sou ásti systému vzd lávání pracovník ve ejné správy (v etn
tajemník a vrcholových manager ú ad ) a volených zástupc ve ejnosti (v etn
starosty, místostarosty a zastupitel )
• vytvo ení pracovního místa pro EVVO alespo na OSRP
• prokázání výhod aktivní spolupráce s ve ejností v oblasti p edcházení konflikt a
stí ností
• zvý ení poptávky kol po spolupráci s OSRP – odbory P a dal ími odbory, jejich
innost alespo áste
zasahuje do O P, v rámci praxí student
5.4 Ohro ení EVVO na OPOÚ a OSRP
• znepr hledn ní legislativy v oblasti O P
(D sledek: Ve ejnost, ale i p edstavitelé samosprávy, kte í nepova ují za svoji
povinnost d sledn znát zákony (to je podle ve ejného mín ní pouze povinností
edník ) a kte í ji v sou asné dob jeví znechucení ze zbyrokratizovaného systému
P, p estanou po znep ehledn ní legislativy jevit u jakýkoliv zájem o to, se
v problematice orientovat a zabývat se jí. To m e výrazn ovlivnit i chu zabývat se
otázkami ekologie a ekologického chování jako takového, jinými slovy m e být stále
ast ji uplat ováno pravidlo, e emu nerozumím, to mne nezajímá.)
•
ijetí nepopulárních opat ení v nové legislativ k O P
(D sledek: P ijetí takových opat ení vyústí ve vydávání nep íjemných rozhodnutí a
tím ke zdiskreditování ú adu v o ích ve ejnosti. Dojde k vybudování absolutní
komunika ní bariéry a ned ry ve ejnosti v i ú adu.)
• dal í zdiskreditování O P v médiích
(D sledek: Naprostá demotivace chovat se ekologicky, a to jak ze strany ve ejnosti,
tak ze strany ve ejné správy. Hrozí posílení rizika "heroizace" po kozovatel P a
deklasování ochránc P na ekoteroristy a omezovatele lidských práv. Ve vzd lávání
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a ve výchov budou pak up ednost ovány jiné oblasti ekonomie, právo, informatika
apod.)
• vnímání informované a aktivní ve ejnosti a NNO jako rizika pro ve ejnou správu
(D sledek: Up ednost ování neinformované a pasivní ve ejnosti, tj. vícemén
zachování stávajícího stavu. Kdo nic neví, do ni eho nemluví a snáze se tak prosazují
osobní zájmy.)

6.

Vize, cíle a priority

6.1 Vize EVVO na OSRP
Environmentáln vzd laní pracovníci obecních ú ad a zastupitelé vydávají environmentáln
etrná na ízení, vyhlá ky a rozhodnutí a aktivn spolupracují s ve ejností v etn NNO a
podnikatelských subjekt p i rozhodování o chodu a rozvoji obcí a region .
6.2 Cíle
1. Zvý ení ekologické uv dom losti pracovník OSRP a zastupitel obcí (v etn starost a
místostarost ).
2. Aktivní zapojení pracovník OSRP a ostatních obcí do práce s ve ejností alespo v oblasti
ochrany ivotního prost edí a EVVO.
3. Zabezpe ení a uvedení do praxe tzv. procesu "zelenání" ve ejné správy – zavedení
ekologických audit a environmentáln etrného ízení v iny obecních ú ad v kraji.
6.3 Priority
Priorita 1
Vzd lávání pracovník ve ejné správy a volených zástupc ve ejnosti
(zastupitel ) OSRP.
Priorita 2
Zavedení ekologických audit a hospoda ení na obecních ú adech OSRP.
Priorita 3
Zm na praxe v zapojení ve ejnosti do procesu rozhodování
Priorita 4
Vytvo ení motiva ních nástroj pro OSRP k praktickému uplat ování EVVO a
EMAS
Priorita 5
Informa ní systém EVVO

7.

Opat ení

7.1 Opat ení 1 – Metodické materiály

(Priorita 1)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Podle § 61 odst. 3 zákona o obcích vykonává metodickou a odbornou pomoc p i výkonu
enesené p sobnosti v i orgán m obcí krajský ú ad. Z Krajského ú adu Ústeckého kraje by
proto m la vycházet aktivita p i prosazování EVVO na OSRP. Relativn vhodnou metodou a
edev ím metodou v nejbli í dob nejsnáze realizovatelnou a prosaditelnou je zpracování
do ur ité míry závazných metodik a metodických pokyn pro OSRP se zam ením na
uplatn ní princip udr itelnosti a EVVO v rozhodování ú adu.
íru ky by m li být velmi stru né, ale obsahov hutné, a m li by být zpracovány pro ka dou
cílovou skupinu v rámci ve ejné správy zvlá .
Témat je celá ada a m la by být blí e specifikována nap . p i vyhla ování dota ních titul
KÚ ÚK. namátkou nap . Ekologické desatero pro obce, Ekologie a udr itelný rozvoj
v rozhodování v územním, stavebním a kolauda ním ízení, EMAS na obecních ú adech,
Netradi ní techniky práce s ve ejností atd.
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Cílové skupiny:
• zastupitelé
• starostové a místostarostové
• vedoucí ú ad (tajemníci)
• vedoucí ú edníci
•
edníci – referenti
Zpracovatelé:
KÚ ÚK ve spolupráci s NNO a V
asový harmonogram:
Do konce roku 2005.
Zdroje financování:
1. Finan ní prost edky poskytované M P na podporu projekt p edlo ených ob anskými
sdru eními a obecn prosp nými spole nostmi.
2. Podprogram SF P podle P ílohy I . 8 "Sm rnice M P o poskytování finan ních
prost edk ze SF P R" Program environmentálního vzd lávání a osv ty, Díl í program
8. 1. "Program neinvesti ní podpory environmentálního vzd lávání a osv ty".
7.2 Opat ení 2 – kolení

(Priorita 1)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení by m lo aktivní formou doplnit opat ení 1. M lo by jít o odbornou a organiza ní
ípravu a realizaci kolení v oblasti MA 21 a EVVO pro ní e uvedené cílové skupiny.
Cílové skupiny:
• zastupitelé
• starostové a místostarostové
• vedoucí ú ad (tajemníci)
• vedoucí ú edníci
•
edníci – referenti
Zpracovatelé:
KÚ ÚK ve spolupráci s NNO a V
asový harmonogram:
ipravit do konce roku 2004, pro kolit do konce roku 2005.
Zdroje financování:
1. Finan ní prost edky poskytované M P na podporu projekt p edlo ených ob anskými
sdru eními a obecn prosp nými spole nostmi.
2. Podprogram SF P podle P ílohy I . 8 "Sm rnice M P o poskytování finan ních
prost edk ze SF P R" Program environmentálního vzd lávání a osv ty, Díl í program
8. 1. "Program neinvesti ní podpory environmentálního vzd lávání a osv ty".
7.3 Opat ení 3 – Akreditace vzd lávacích institucí

(Priorita 1)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení spo ívá ve vytvo ení systému akreditace a v akreditování vybraných regionálních
organizací p sobících v EVVO pro vzd lávání ú adník územních samosprávných celk v
Systému vzd lávání pracovník ve ejné správy MV R v prohlubujícím vzd lávání a
specializa ním vzd lávání.
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Dosa ením tohoto opat ení by byl spln n základní p edpoklad pro za len ní EVVO do
program vzd lávání pracovník ve ejné správy (v etn zastupitel obcí).
Cílové skupiny:
• zastupitelé
• starostové a místostarostové
• vedoucí ú ad (tajemníci)
• vedoucí ú edníci
•
edníci – referenti
Zpracovatelé:
KÚ ÚK ve spolupráci s MV R (udílí akreditaci) a NNO, S , V a podnikatelskými subjekty
(akreditovanými organizacemi)
asový harmonogram:
Do konce roku 2004.
Zdroje financování:
• rozpo et KÚ ÚK
• MV R
7.4 Opat ení 4 – Za azení EVVO do vzd lávacích program
pracovník ve ejné správy

(Priorita 1)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení je nutným krokem k zavedení EVVO do vzd lávacích program pro ve ejnou správu
a m lo by navazovat na p edchozí t i opat ení.
Cílové skupiny:
• zastupitelé
• starostové a místostarostové
• vedoucí ú ad (tajemníci)
• vedoucí ú edníci
•
edníci – referenti
Zpracovatelé:
MV R na návrh KÚ ÚK
asový harmonogram:
Do poloviny roku 2004.
Zdroje financování:
• MV R (státní rozpo et)
7.5 Opat ení 5 – Zavedení EMAS na KÚ ÚK a OSRP

(Priorita 2)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení spo ívá v zavedení ekologického auditu a hospoda ení na krajském ú ad a obecních
adech obcí s roz enou p sobností Ústeckého kraje. Provedení tohoto opat ení bude (v
ípad úsp chu) p sobit jako pozitivní motiva ní nástroj pro ostatní cílové skupiny
(ve ejnost, koly, podnikatelský sektor). Výhodou uplatn ní EMAS na ú adech krom
zjevného p ínosu k udr itelnosti rozvoje je i efekt snaz ího prosazování ekologických
po adavk na chod a ízení soukromých firem a dal ích institucí a organizací s uplatn ním
vlastních zku eností ú adu.
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Zavedení EMAS by m lo p edcházet vydání metodických materiál a uspo ádání kolení pro
vedoucí obecních ú ad (viz vý e).
Zpracovatelé:
NNO ve spolupráci s KÚ ÚK
Cílové skupiny:
• vedoucí obecních ú ad (tajemníci nebo starostové) a
• vedoucí odbor (odd lení) ú adu
asový harmonogram:
K realizaci by m lo docházet postupn . Vhodné by bylo zavést EMAS na jednom z ú ad ,
kde ji v sou asné dob tento systém alespo
áste
funguje, a následné zku enosti
prezentovat ú ad m ostatním. Ideální by bylo uplatnit EMAS alespo na 10 % ú ad
Ústeckého kraje (v etn ú adu krajského) do komunálních voleb v roce 2006.
Zdroje financování:
•
P
• SF P
• granty KÚ ÚK
7.6 Opat ení 6 – Roz ení zp sob zve ej ování (nejen) ú edních (Priorita 3)
informací
Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Zákon ukládá obcím zve ej ovat povinné informace (informace, jejich zve ejn ní je
vynucováno zákonem – nap . informace o prodeji obecního majetku, informace o termínu
konání a o programu zastupitelstva obce apod.) na míst , které je v eobecn p ístupné denn
po dobu 24 hodin. V inou se jedná o ú ední desku a v p ípad existence webové stránky
obce o virtuální ú ední desku. Je-li na ú ad podána ádost o informaci podle zákona .
123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, je ú ad povinen zve ejnit informaci
zp sobem, který navrhnul adatel o informaci, nebo v p ípad , e informace je ji zve ejn na,
sd lit adateli, kde ji najde.
Neexistuje-li v ak ádost a nena izuje-li to zákon, není ú ad povinen sám vyvíjet aktivitu pro
zve ejn ní informace. ada informací nezbytných pro EVVO se tak v bec mezi ve ejnost
nedostane. Z praxe je také známé, e sledovanost ú ední desky je minimální (zvlá
ve
ích obcích), a proto e situace v p ipojení na internet je v R zatím naprosto
neuspokojující, neshledává se s úsp chem ani zve ejn ní informace na internetu.
Vý e popsaný zp sob zve ej ování informací tak vede ke vzniku situace, kdy podle zákona je
informace ádn zve ejn na, ví o ní v ak jen velmi malá skupina lidí anebo ast ji nikdo.
Má-li se ú ad aktivn podílet na EVVO ve ejnosti, je nutné zm nit schéma zve ej ování
informací. KÚ ÚK jako metodický orgán pro OSRP by m l vypracovat metodický pokyn pro
OSRP, jak nakládat s informacemi tak, aby se skute
dostali k t m, pro n jsou ur eny.
Metodický pokyn by m l obsahovat doporu ení zve ej ovat informace oti ním v místním
tisku, odvysíláním v místním rozhlase, umis ováním informa ních leták v místech s
nejv ím pohybem obyvatel (po ty, autobusové zastávky, obchody apod.), rozná kou leták
do domácností a kol, upoutávkami v místní televizi (existuje-li v obci i regionu) apod.
Cílem by m lo být vyu ití v ech dostupných metod zve ejn ní informace. Metodický pokyn
by m l zárove obsahovat základní informaci o pravidlech prezentace a ukázky n kterých
informa ních médií.
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Zpracovatelé:
KÚ ÚK ve spolupráci s NNO
Cílové skupiny:
• vedoucí ú ad (tajemníci a starostové)
• vedoucí odbor (odd lení) obecních ú ad
asový harmonogram:
Do poloviny roku 2004.
Zdroje financování:
1. Finan ní prost edky poskytované M P na podporu projekt p edlo ených ob anskými
sdru eními a obecn prosp nými spole nostmi.
2. Podprogram SF P podle P ílohy I . 8 "Sm rnice M P o poskytování finan ních
prost edk ze SF P R" Program environmentálního vzd lávání a osv ty, Díl í program
8. 1. "Program neinvesti ní podpory environmentálního vzd lávání a osv ty".
7.7 Opat ení 7 – Motiva ní nástroje

(Priorita 4)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení spo ívá ve vytvo ení motiva ních nástroj pro obce, které by vedly k ast ímu
uplat ování ekologických princip na obcích a obecních ú adech. Vhodným
ením se jeví
zakomponování ekologických po adavk nap . do pravidel pro p id lování dotací
z prost edk KÚ ÚK. Napl ování t chto po adavk (ekologické chování ú adu a jeho
ísp vek k EVVO) by se zohled ovalo p i rozhodování o p id lení dotace nap . zvlá tním
bodováním (nap . pou ívání recyklovaného papíru – ur itý po et bod navíc, pou ívání
ekologicky etrných výrobk – dal í po et bod navíc apod.). Obce chovající se "ekologicky"
ízniv by byly p i p id lování dotací zvýhodn ny, co by mohl být silný motiva ní nástroj
pro realizaci EVVO v obcích.
Cílové skupiny:
• zastupitelé
• starostové a místostarostové
• vedoucí ú ad (tajemníci a starostové)
Zpracovatelé:
KÚ ÚK ve spolupráci s NNO a ekocentry
asový harmonogram:
Do konce roku 2004.
Zdroje financování:
1. Finan ní prost edky poskytované M P na podporu projekt p edlo ených ob anskými
sdru eními a obecn prosp nými spole nostmi.
2. Podprogram SF P podle P ílohy I . 8 "Sm rnice M P o poskytování finan ních
prost edk ze SF P R" Program environmentálního vzd lávání a osv ty, Díl í program
8. 1. "Program neinvesti ní podpory environmentálního vzd lávání a osv ty".

7.8 Opat ení 8 – Sout

e

(Priorita 4)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení by spo ívalo ve vyhlá ení sout e (n co na zp sob Vesnice roku) pro obce o nejvíce
"ekologickou" obec Ústeckého kraje. Hodnotil by se stupe pln ní n kterých cíl AP SP
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EVVO (spolupráce se kolami, p ísp vky do bulletinu, spolupráce s NNO, dosa ení EMAS
apod.). Jako ocen ní by byli poskytovány nap . p ísp vek na výdaje v oblasti P (nakládání s
odpady apod.), které by m sto/obec motivovaly k dal ím innostem.
Zpracovatelé:
KÚ ÚK ve spolupráci s NNO a podnikatelským sektorem (sponzorování)
Cílové skupiny:
• starostové a místostarostové obcí
• zastupitelé
• tajemníci
asový harmonogram:
íprava pravidel a ocen ní do konce roku 2004, vyhla ovat pr

ka dý rok.

Zdroje financování:
1. Finan ní prost edky poskytované M P na podporu projekt p edlo ených ob anskými
sdru eními a obecn prosp nými spole nostmi.
2. Podprogram SF P podle P ílohy I . 8 "Sm rnice M P o poskytování finan ních
prost edk ze SF P R" Program environmentálního vzd lávání a osv ty, Díl í program
8. 1. "Program neinvesti ní podpory environmentálního vzd lávání a osv ty".
3. Dotace KÚ ÚK
7.9 Opat ení 9 – E-mailový systém sd lování informací

(Priorita 5)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Cílem opat ení je vytvo ení systému pravidelného sd lování informací o konání akcí,
seminá a workshop k EVVO a o p ípadových studiích k realizaci ur itého projektu i
programu EVVO, v etn nabídky program ekologických st edisek v regionu i mimo n j.
Dále by m l být vytvo en elektronický bulletin s aktuálními informacemi z oblasti EVVO.
Realizace opat ení m e být usnadn na spoluprací s Odd lením environmentálního
vzd lávání, výchovy a osv ty eského ekologické ústavu v Praze p i vyu ití jeho výstup
(Zpravodaj MA 21, P ehled akcí k EVVO atd.).
Zpracovatelé:
NNO ve spolupráci s KÚ ÚK, obcemi a kolami a ve spolupráci s OEVVO EÚ Praha
Cílové skupiny:
• vedoucí ú ad (tajemníci a starostové)
• vedoucí odbor (odd lení)
• pracovníci obecních ú ad se specializací na O P a EVVO
asový harmonogram:
Do konce roku 2004.
Zdroje financování:
SF P, grant KÚ ÚK
7.10 Opat ení 10 – Katalog slu eb v oblasti EVVO a MA 21

(Priorita 5)

Bli í popis opat ení a jeho zd vodn ní:
Opat ení sm uje k vytvo ení katalogu s kontakty na ekocentra, NNO, koly a podnikatelské
subjekty zabývající se EVVO a poskytující r zné slu by v této oblasti – kolení, kursy,
pobyty, publikace, facilitace, vedení ve ejných akcí, moderování, víkendové plánování apod.
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– v rámci Ústeckého kraje. Katalog by bylo vhodné vytvo it v elektronické podob kv li
mo nostem pravidelné aktualizace a snaz í distribuce.
Rovn v tomto bod doporu uji spolupracovat s Odd lením EVVO EÚ Praha, které vede
celostátní Informa ní systém EVVO, z n ho by bylo mo né p i tvorb Katalogu slu eb
vycházet. Vhodným podkladem mohou být rovn informace z http://www.ma21.cz.
Zpracovatelé:
NNO ve spolupráci s KÚ ÚK a s OEVVO EÚ Praha
Cílové skupiny:
• vedoucí ú ad (tajemníci a starostové)
• vedoucí odbor (odd lení)
asový harmonogram:
Do konce roku 2004.
Zdroje financování:
SF P, grant KÚ ÚK

8.

Literatura

1. Kin t J. (2002): Rozpo tová skladba po novele v roce 2003 a praktické p íklady. Publikace
pro pracovníky orgán státní správy, obcí, kraj a jejich organiza ních slo ek. –
Nakladatelství PRAGOEDUCA, 1. vydání.
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Databáze finan ních zdroj pro EVVO
a) Podpora EVVO ze státních zdroj
Environmentální osv ta, vzd lávání a výchova D1-D11
Zam ení programu
D1-Podpora periodik (v etn internetových) a informa ních systém zam ených na oblast ochrany
ivotního prost edí; D2-Popularizace výsledk v dy a výzkumu v oblasti ivotního prost edí; D3Environmentální vzd lávání a osv ta pracovník státní správy a samospráv, pedagog , pracovník a len
NNO a kulturních pracovník ; D4-Podpora neperiodických publikací, videokazet, informa ních a
výukových materiál a internetových prezentací zam ených na oblast ivotního prost edí; D5-Podpora
environmentální výchovy ve kolách, d tských a mláde nických kolektivech a v rodin ; D6-Osv ta v
oblasti ist í produkce, ekologicky etrných výrobk , recyklace odpad , minimalizace odpad a
edcházení rizik p i nakládání s nimi, propagace vyu ívání vratných obal , uv dom lé spot eby,
zdravého ivotního stylu a etrného zp sobu ivota; D7-Osv ta k úsporám energie, k vyu ití místních
energetických zdroj , vyu ití biomasy a geotermální energie, vyu ívání druhotných surovin; D8Propaga ní a edi ní innost ve prosp ch cestovního ruchu udr itelného pro p írodu, (zásady udr itelné
turistiky, etrná turistika ve zvlá
chrán ných územích, nau né stezky a p írodní expozice, turistické
trasy a cyklotrasy, agroturistika apod.) v etn innosti informa ních st edisek, trasování a zna ení
turistických stezek a cyklotras; D9-Osv ta v oblasti ekologicky etrného zp sobu dopravy (auta s
katalyzátory, pohon na zemní plyn apod.), v oblasti ekologicky etrné silni ní dopravy, prezentace
hodnocení dopad u ívání jednotlivých druh dopravy na kvalitu ovzdu í a následn na lidské zdraví;
D10-Osv ta a vzd lávání v procesu p ijímání dobrovolných závazk a dohod (nap . zavád ní EMAS v
pr myslu) a procesu integrované prevence (IPPC); D11-Osv ta o p íprav soustavy chrán ných území
Natura 2000
Co podporuje
Dotace m e být poskytnuta na úhradu mzdových náklad , v etn odvod zam stnavatele, které jsou
odm nou za realizaci schváleného projektu. Je ádoucí, aby konkrétní vý e mzdy byla stanovena na
úrovni, na ní je plat za srovnatelnou innost vykonávanou v rozpo tové sfé e, v ní je aplikován zákon .
143/1992 Sb., v platném zn ní. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcioná NNO, pokud nejsou
sou ástí realizovaného projektu.
Co nepodporuje
Nejsou podporovány výdaje spojené s vykonáváním civilní slu by, k úhrad poho ní, stravného,
dar , cen a odm n p i sout ích, poji ní osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního poji ní),
dálni ních známek, náklad spojených s podáním p ihlá ky do výb rového ízení nebo vypracováním
záv re né zprávy, výdaj spojených se zahrani ními cestami. Dále nesmí být finan ní prost edky
pou ity k nákupu nemovitosti nebo pozemku, hrazení lenských p ísp vk za lenství v jiných
organizacích nebo na úhradu lenských p ísp vk st ním organizacím a nesmí být jimi hrazeny doklady
zn jící na cizí m nu. NNO nesmí z dotace hradit investi ní náklady. Je mo no po izovat pouze: a)
drobný dlouhodobý hmotný majetek – tj. movité v ci, pop ípad soubory movitých v cí se samostatným
technickoekonomickým ur ením, jejich doba pou itelnosti je del í ne jeden rok a ocen ní jedné polo ky
je vy í ne ástka 3.000,- K a nep evy uje 40.000,- K ( nap . k ovino ez, motorová pila, p
Koho podporuje
ob anská sdru ení zalo ená podle § 6 zákona . 83/1990 Sb., o sdru ování ob an , ve zn ní pozd ích
edpis ; obecn prosp né spole nosti zalo ené podle zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp ných
spole nostech a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis
URL programu
www.env.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , ve ejnost
Oblasti podpory
ostatní, vzd lávání, ivotní prost edí
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Komplexní ochrana proti nep íznivým zm nám klimatu v R
Zam ení programu
Mimo ádná ve ejná sout ve výzkumu a vývoji, v následujících oborech: technické v dy, p írodní v dy,
léka ské v dy, spole enské v dy, zem lské v dy.
Koho podporuje
Fyzické osoby s trvalým pobytem v R nebo právnické osoby s trvalým sídlem v R.
Poznámka
Na
ení navrhovaných projekt budou p id leny prost edky pouze na rok 2003, vlastní
ení musí
kon it do 1. 3. 2004. Ú elové finan ní prost edky budou poskytnuty formou ú elové dotace nebo formou
financování innosti organiza ní slo ky státu.
URL programu
http://www.gacr.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Ochrana ivotního prost edí, p írody a krajiny A1-A6
Zam ení programu
A1-Program pozemkových spolk Koordinace vznikající sít tzv. pozemkových spolk , provád ní jejich
akreditace, poskytování odb. a práv. pomoci p i zakládání spolk a získávání dokumentace, pilotní
projekty ve zvlá chrán ných územích, koordinace s krajinotvornými programy M P. P edpokládá se
koordinace pro celé území R a vazbu na projekt Natura 2000; A2-Realizace plán pé e o p írodní
rezervace a památky ve spolupráci s krajskými ú ady, údr ba maloplo ných chrán ných území, ochrana
botanicky, zoologicky nebo geologicky cenných lokalit a p írodních výtvor ; A3- Spolupráce s AOPK na
íprav soustavy p írodních stanovi NATURA 2000; A4-P írodov dné inventarizace a dokumentace;
A5-Pé e o zachování krajinného rázu v území p írodních park i mimo n , posouzení mo ných zásah
navrhovaných staveb a vyu ití území do estetických, kulturních a historických hodnot krajiny, jako
sou ást posouzení vliv na ivotní prost edí; A6-Vyhledávání, revitalizace a monitoring devastovaných
ploch i území s kontaminovanými slo kami ivotního prost edí, v etn mapování nepovolených aktivit v
1. a 2. pásmu vodních zdroj a v záplavových územích a následné monitorování údr by drobných vodních
tok .
Co podporuje
Dotace m e být poskytnuta na úhradu mzdových náklad , v etn odvod zam stnavatele, které jsou
odm nou za realizaci schváleného projektu. Je ádoucí, aby konkrétní vý e mzdy byla stanovena na
úrovni, na ní je plat za srovnatelnou innost vykonávanou v rozpo tové sfé e, v ní je aplikován zákon .
143/1992 Sb., v platném zn ní. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcioná NNO, pokud nejsou
sou ástí realizovaného projektu.
Co nepodporuje
Nejsou podporovány výdaje spojené s vykonáváním civilní slu by, k úhrad poho ní, stravného,
dar , cen a odm n p i sout ích, poji ní osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního poji ní),
dálni ních známek, náklad spojených s podáním p ihlá ky do výb rového ízení nebo vypracováním
záv re né zprávy, výdaj spojených se zahrani ními cestami. Dále nesmí být finan ní prost edky
pou ity k nákupu nemovitosti nebo pozemku, hrazení lenských p ísp vk za lenství v jiných
organizacích nebo na úhradu lenských p ísp vk st ním organizacím a nesmí být jimi hrazeny doklady
zn jící na cizí m nu. NNO nesmí z dotace hradit investi ní náklady.(viz. www stránky m p)
Koho podporuje
ob anská sdru ení zalo ená podle § 6 zákona . 83/1990 Sb., o sdru ování ob an , ve zn ní pozd ích
edpis ; obecn prosp né spole nosti zalo ené podle zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp ných
spole nostech a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis
URL programu
http://www.env.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí
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Pé e o biodiverzitu B1-B9
Zam ení programu
B1-Otev ený program na podporu biodiverzity. Ve spolupráci s AOPK R koordinovat zaji ování 15
program na ochranu biodiverzity: ohro ené druhy d evin, orchideje, Formica, Bombus, jaso
ervenooký, vá ky, rak, ohro ené a chrán né ryby a kruhoústí, sledování a ochrana oboj ivelník ,
sledování a ochrana plaz , Alcedo, sledování a ochrana dravc a sov, sledování a ochrana netopýr ,
obnova kv tnatých luk, krajové odr dy ovocných d evin. Koordinací se rozumí zaji ní v ech 15
podprogram v jejich vzájemných vazbách, zaji ní jejich odborné úrovn , propagace, zpracování
výstup . Program p edpokládá koordinaci pro celé území R a vazbu na projekt Natura 2000; B2Zabezpe ení sít stanic pro ohro ené a handicapované ivo ichy a záchranná centra CITES. Ve spolupráci
s AOPK R koordinovat innosti soustavy stanic, schopných p ijímat, lé it, odborn o et ovat,
ipravovat k vypu ní a vypou t zran ná i jinak handicapovaná voln ijící zví ata. Pro vybrané
skupiny ivo ich zajistit fungování tzv. záchranných center CITES ve smyslu zákona . 16/1997 Sb.
Program p edpokládá koordinaci pro celé území R; B3-Udr ování genofondu zvlá chrán ných rostlin
a ivo ich , záchrana krajových odr d ovocných strom a genofondu hospodá ských, lé ivých a
okrasných rostlin a pé e o památné stromy; B4-Spolupráce s obcemi a AOPK R p i odstra ování
migra ních p eká ek pro ivo ichy, v etn úpravy starých ních ramen (rybí p echody, p echody pro
oboj ivelníky, lávky pro vydru apod.); B5-Spolupráce s obcemi a AOPK R p i údr
stávajících a
tvorb nových stanovi (v etn prvk ÚSES) s vy ím stupn m ekologické stability v zájmu posílení
biodiverzity rostlinných a ivo ných druh i ekosystém v krajin , výsadba biokoridor , protierozních
pás a v trolam a interak ní zelen ; B6-Obnova p írod blízkých spole enstev, v etn likvidace
invazních druh , a inventarizace a studium p irozené sukcese na hospodá sky nevyu ívaných plochách
etn návrhu managementu takových ploch; B7-Ochrana biodiversity ex situ (pé e o cenné sbírky,
propagace jejich významu) ve spolupráci s Agenturou ochrany p írody a krajiny R; B8-Informa ní a
osv tové programy pro zvy ování pov domí o významu ochrany a udr itelného vyu ívání biologické
rozmanitosti v etn biodiversity lesních systém ; B9-Údr ba a obnova lesních porost s p vodní
druhovou skladbou, údr ba a obnova p vodních (místních) genotyp d evin, ochrana a pé e o biodiversitu
lesních ekosystém v chrán ných územích
Co podporuje
Dotace m e být poskytnuta na úhradu mzdových náklad , v etn odvod zam stnavatele, které jsou
odm nou za realizaci schváleného projektu. Je ádoucí, aby konkrétní vý e mzdy byla stanovena na
úrovni, na ní je plat za srovnatelnou innost vykonávanou v rozpo tové sfé e, v ní je aplikován zákon .
143/1992 Sb., v platném zn ní. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcioná NNO, pokud nejsou
sou ástí realizovaného projektu.
Co nepodporuje
Nejsou podporovány výdaje spojené s vykonáváním civilní slu by, k úhrad poho ní, stravného,
dar , cen a odm n p i sout ích, poji ní osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního poji ní),
dálni ních známek, náklad spojených s podáním p ihlá ky do výb rového ízení nebo vypracováním
záv re né zprávy, výdaj spojených se zahrani ními cestami. Dále nesmí být finan ní prost edky
pou ity k nákupu nemovitosti nebo pozemku, hrazení lenských p ísp vk za lenství v jiných
organizacích nebo na úhradu lenských p ísp vk st ním organizacím a nesmí být jimi hrazeny doklady
zn jící na cizí m nu. NNO nesmí z dotace hradit investi ní náklady.(viz. www stranky m p)
Koho podporuje
ob anská sdru ení zalo ená podle § 6 zákona . 83/1990 Sb., o sdru ování ob an , ve zn ní pozd ích
edpis ; obecn prosp né spole nosti zalo ené podle zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp ných
spole nostech a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis
URL programu
http://www.env.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , pracovníci NNO, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
ostatní, ivotní prost edí

Projekty vedoucí ke sni ování emisí skleníkových plyn , Projekty zvy ování
energetické ú innosti vedoucí ke sni ování emisí skleníkových plyn
Co podporuje
Okruhy podpory: 1. Projekty vedoucí ke sni ování emisí skleníkových plyn . Cílem podpory je
realizace soubor opat ení vedoucích k takovému zvý ení ú innosti ve výrobních a rozvodných za ízení

3

íloha . 4
energie, které zajistí odpovídající sní ení emisí skleníkových plyn . Projekty budou zam eny na: modernizaci zdroj a rozvod centrálního zásobování teplem se sní ením emisí min. 1000 t CO2 ekv.
ro , - výstavbu malých vodních elektráren se sní ením emisí min. 200 t CO2 ekv. ro , - vyu ití
skládkových a d lních plyn se sní ením emisí min. 1000 t CO2 ekv. ro , - výstavbu nebo rekonstrukci
zdroj na spalování biomasy se sní ením emisí min. 600 t CO2 ekv. ro . 2. Projekty zvy ování
energetické ú innosti vedoucí ke sni ování emisí skleníkových plyn . Cílem podpory je realizace
soubor opat ení vedoucích k takovému zvý ení ú innosti u ití energie, které zajistí odpovídající sní ení
emisí skleníkových plyn . Projekty budou zam eny na: - zvý ení ú innosti u ití energie v objektech
ve ejného sektoru a bytového fondu zejména vy í tepelnou ochranou budov, moderními systémy
regulace otopných soustav se sní ením emisí min. 600 t CO2 ekv. ro , - zvý ení ú innosti u ití energie
v pr myslových za ízeních modernizací jejich energetických center, vy í tepelnou ochranou provozních
budov a vyu itím odpadního tepla z výrobních proces se sní ením emisí min. 2000 t CO2 ekv. ro .
Sou ástí v ech projekt m e být instalace nových za ízení na vyu ívání obnovitelných a druhotných
zdroj pro zaji ní pot ebného mno ství energie.
Koho podporuje
Podnikatelské subjekty, neziskové organizace, vysoké koly, obce, m sta a kraje.
URL programu
http://www.ceacr.cz/
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Udr itelný rozvoj na regionální úrovni E1-E8
Zam ení programu
E1-Místní akce k náprav kod vzniklých povodn mi a ke zlep ování protipovod ové ochrany obcí; E2Místní agendy 21- zapojování ve ejnosti do p ípravy a realizace strategických dokument rozvoje obce,
regionu, kraje; E3-Ve ejná kontrola stavu zne
ování P v obci i mikroregionu, mapování
nepovolených skládek a zdroj zne
ní, hluku, sv telného zne
ní apod.; E4-Budování lokálních
informa ních systém o P, osv ta a poradenství v obcích týkající se ochrany ivotního prost edí a
írody, provozování informa ních center v obcích a mikroregionech; E5-Místní akce ke zlep ování
kvality krajiny na lokální úrovni, pé e o vodní zdroje, zlep ování prost edí v okolí vodních tok a nádr í
pro jejich zp ístupn ní a vyu ití k rekreaci a vodní turistice, podpora tradi ních environmentáln etrných
zp sob hospoda ení v krajin , tvorba a rozvoj prvk ivotního prost edí v sídelních útvarech; E6Vyhledávání a návrhy na regeneraci devastovaných ploch se starými zát emi z pr myslových inností
(brownfields); E7-Výstavba, opravy, údr ba a provoz nau ných stezek; E8-Zlep ování ivotního prost edí
v interiérech (zejména kol a ve ejných institucí) a v okolí ve ejných budov
Co podporuje
Dotace m e být poskytnuta na úhradu mzdových náklad , v etn odvod zam stnavatele, které jsou
odm nou za realizaci schváleného projektu. Je ádoucí, aby konkrétní vý e mzdy byla stanovena na
úrovni, na ní je plat za srovnatelnou innost vykonávanou v rozpo tové sfé e, v ní je aplikován zákon .
143/1992 Sb., v platném zn ní. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcioná NNO, pokud nejsou
sou ástí realizovaného projektu.
Co nepodporuje
Nejsou podporovány výdaje spojené s vykonáváním civilní slu by, k úhrad poho ní, stravného,
dar , cen a odm n p i sout ích, poji ní osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního poji ní),
dálni ních známek, náklad spojených s podáním p ihlá ky do výb rového ízení nebo vypracováním
záv re né zprávy, výdaj spojených se zahrani ními cestami. Dále nesmí být finan ní prost edky
pou ity k nákupu nemovitosti nebo pozemku, hrazení lenských p ísp vk za lenství v jiných
organizacích nebo na úhradu lenských p ísp vk st ním organizacím a nesmí být jimi hrazeny doklady
zn jící na cizí m nu. NNO nesmí z dotace hradit investi ní náklady.(viz. www stránky m p)
Koho podporuje
ob anská sdru ení zalo ená podle § 6 zákona . 83/1990 Sb., o sdru ování ob an , ve zn ní pozd ích
edpis ; obecn prosp né spole nosti zalo ené podle zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp ných
spole nostech a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis
URL programu
http://www.env.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , pracovníci NNO, ve ejnost
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Oblasti podpory
ostatní, ivotní prost edí

Výb rové ízení na podporu projekt p edlo ených ob anskými sdru eními a
obecn prosp nými spole nostmi pro rok 2004
Zam ení programu
Program je vyhla ován v t chto oblastech: A. Ochrana p írody a krajiny; B. Zapojování ve ejnosti do
rozhodování v oblasti ivotního prost edí; C. Environmentální vzd lávání, výchova a osv ta; D.
Udr itelný rozvoj na regionální úrovni. Popis vyhlá ených program k dispozici ZDE.
Koho podporuje
Ob anská sdru ení a obecn prosp né spole nosti. Ka dá z organizací vý e uvedeného typu m e
ihlásit více projekt do v ech program .
URL programu
http://www.env.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, vzd lávání, ivotní prost edí

Zapojování ve ejnosti do rozhodování v oblasti ivotního prost edí C1-C4
Zam ení programu
C1-Informa ní a osv tové programy k problematice zapojování ve ejnosti do rozhodování v zále itostech
ivotního prost edí; C2- Aktivní prosazování práva v ivotním prost edí a osv ta v této oblasti, zlep ování
komunikace mezi orgány ochrany p írody a dot enou ve ejností p i
ení konflikt v ochran p írody;
C3-Zvy ování pov domosti ve ejnosti o eské legislativ , mezinárodních úmluvách a programech
Evropských spole enství; C4-Zapojování ve ejnosti do
ení konkrétních úkol udr itelného
rozvoje obcí, kraj (nap .: hodnocení územních plán obcí z hlediska dopadu na P, zpracování
studií únosnosti antropogenní zát e území, stanovení cíl , po adavk a zp sob místní
protipovod ové ochrany, vytvo ení informa ního p ehledu o reg. za ízeních na znovuvyu ití
odpadu, zne kod ování odpadu a sb rných dvorech,
ení etrného vyu ívání p írodních zdroj v
místních podmínkách, atd.)
Co podporuje
Dotace m e být poskytnuta na úhradu mzdových náklad , v etn odvod zam stnavatele, které jsou
odm nou za realizaci schváleného projektu. Je ádoucí, aby konkrétní vý e mzdy byla stanovena na
úrovni, na ní je plat za srovnatelnou innost vykonávanou v rozpo tové sfé e, v ní je aplikován zákon .
143/1992 Sb., v platném zn ní. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcioná NNO, pokud nejsou
sou ástí realizovaného projektu.
Co nepodporuje
Nejsou podporovány výdaje spojené s vykonáváním civilní slu by, k úhrad poho ní, stravného,
dar , cen a odm n p i sout ích, poji ní osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního poji ní),
dálni ních známek, náklad spojených s podáním p ihlá ky do výb rového ízení nebo vypracováním
záv re né zprávy, výdaj spojených se zahrani ními cestami. Dále nesmí být finan ní prost edky
pou ity k nákupu nemovitosti nebo pozemku, hrazení lenských p ísp vk za lenství v jiných
organizacích nebo na úhradu lenských p ísp vk st ním organizacím a nesmí být jimi hrazeny doklady
zn jící na cizí m nu. NNO nesmí z dotace hradit investi ní náklady.(viz. www stránky m p)
Koho podporuje
ob anská sdru ení zalo ená podle § 6 zákona . 83/1990 Sb., o sdru ování ob an , ve zn ní pozd ích
edpis ; obecn prosp né spole nosti zalo ené podle zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp ných
spole nostech a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis
URL programu
http://www.env.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ostatní, regionální/komunitní rozvoj, vzd lávání, ivotní prost edí
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ivot 2003 – 2004
Zam ení programu
Program IVOT je finan ním nástrojem pro oblast ivotního prost edí, který je zam en na podporu
rozvoje, implementaci a aktualizaci komunitní environmentální politiky a legislativy. Program IVOT je
implementován po fázích, fáze t etí pokrývá období 2000 - 2004 a jej celkový rozpo et p edstavuje 640
milión EUR. Program se sládá ze t í ástí, v sou asnosti je pro R p ístupná pouze ást 1. IVOT
ivotní prost edí - p ispívá k: - rozvoji inovativních technik a metod, které umo ují: - integrovat
environmentální aspekty do problematiky plánování a rozvoje vyu ívání krajiny; - podpo e udr itelné
ízení povrchu a povrchových vod; - minimalizaci dopadu pr myslových oblastí na ivotní prost edí; recyklování odpad v ech druh (techniky, distribuce, ...)atd.
Koho podporuje
Program IVOT je otev en v em fyzickým a právnickým osobám. Pro t etí krajiny (CEEC) je program
IVOT ur en pro osoby nebo spole nosti jakéhokoli statutu, které sídlí v akceptovatelných krajinách.
Program IVOT bude otev en i st edoevropským a východoevropským kandidátským krajinám v souladu
s podpesanými asocia ními smlouvami.
URL programu
http://europa.eu.int
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

b) Podpora EVVO z domácích a zahrani ních nada ních fond
6. Otev ené grantové kolo
Zam ení programu
Témata projekt : Sociální slu by; ivotní prost edí; Vzd lávání a lidské zdroje; Kultura a um ní; Volná
témata.
Co podporuje
Projekty, které spl ují následující kritéria: posilování a propojování vzájemné komunikace a spolupráce
neziskového, institucionálního a soukromého sektoru; p ispívání k
ení priorit identifikovaných na
základ ir í diskuse, p ípadn zahrnutých v místních rozvojových a plánovacích procesech; vytvá ení a
rozvoj nových ve ejn prosp ných aktivit; získávání nových lidských zdroj , dobrovolník a zapojování
ve ejnosti; sm ování k dlouhodobé organiza ní a finan ní udr itelnosti projektu.
Koho podporuje
ádat mohou v echny typy neziskových organizací registrované v eské republice: ob anská sdru ení,
obecn prosp né spole nosti, ú elová za ízení církví, ve ejnoprávní instituce, rozpo tové a p ísp vkové
organizace, nadace a nada ní fondy
URL programu
http://www.komunitninadace.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, um lci, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, ostatní, rozvoj neziskového sektoru, sociální/zdravotní/humanitární, vzd lávání, ivotní prost edí

ACCESS 2000
Zam ení programu
1.Ochrana ivotního prost edí a socio-ekonomického rozvoje. 2. Podp rné aktivity nevládních organizací
operujících v sociálním sektoru. 3.Networking facility
Co podporuje
1.Zmírn ní problém v oblastech ochrany ivotního prost edí a socio-ekonomického rozvoje. 2. Podp rné
aktivity nevládních organizací operujících v sociálním sektoru. 3.Networking facility - Za len ní
nevládních a neziskových organizací kandidátských zemí do programu inností a budování celoevropské
sít t chto organizací.
Koho podporuje
ádat mohou NNO, které ú tují v systému podvojného ú etnictví, musí mít výro ní zprávu (nebo

6

íloha . 4
ekvivalentní dokument v p ípad , kdy výro ní zprávu nevy aduje zákon) a jsou zaregistrované v eské
republice.
Poznámka
Program ACCESS 2000 je financován ze zdroj Evropské unie v rámci programu Phare, rozpo tová linie
Phare 2000-02-01.
URL programu
http://www.nros.cz/index_msie.htm
Cílové skupiny programu
men iny, pracovníci NNO, sociáln pot ební, zdravotn handicapovaní
Oblasti podpory
rozvoj neziskového sektoru, sociální/zdravotní/humanitární, vzd lávání, ivotní prost edí

Akce 2 - Evropská dobrovolná slu ba
Zam ení programu
Program se specializuje na vým nu dobrovolník . Zárove je programem pro neformální výchovu a
vzd lávání, otev ený v em mladým lidem bez nároku na p edchozí kvalifikaci.
Co podporuje
cestovné, p ísp vek na p ípravu projektu, kapesné, náklady na pobyt, dal í od vodn né náklady
Koho podporuje
Nestátní organizace, asociace, místní ú ad, nezisková organizace se vztahem k místním ob anským
iniciativám
URL programu
http://www.youth.cz/
Cílové skupiny programu
ti, mláde , dobrovolníci
Oblasti podpory
kultura, ostatní, sociální/zdravotní/humanitární, volný as, vzd lávání, ivotní prost edí

Akce 3 - Skupinové iniciativy mláde e
Zam ení programu
Projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z pot eby skupiny
mladých lidí realizovat sv j nápad samostatn , p ípadn za pomoci zku en ího poradce nebo pracovníka
s mláde í.
Co podporuje
ivování a uchovávání místních tradic nebo památek; ochrana ivotního prost edí; ú ast mladých lidí na
práci místních sd lovacích prost edk ; kulturní aktivity (divadlo, tanec, hudba, výtvarné innosti, apod.);
antirasisticky zam ené aktivity; informace pro mláde ; integrace handicapované nebo ohro ené mláde e
Co nepodporuje
pracovní tábory, r zná kolení nebo kvalifika ní kursy, projekty vycházející z b né kolní výuky
Koho podporuje
Skupiny minimáln ty mladých lidí ze zemí zapojených do programu Mláde ve v ku 15 a 25 let.
URL programu
http://www.youth.cz/
Cílové skupiny programu
ti, mláde
Oblasti podpory
kultura, lidská práva, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, sociální/zdravotní/humanitární, volný as,
ivotní prost edí

Cena nadace Sasakawa Peace Foundation za ivotní prost edí v R (SEA
2002)
Zam ení programu
Cena vyhlá ená v r. 2002 bude ud lena za projekt netechnologického a nekomer ního charakteru
realizovaný v r. 2001.
Co podporuje
ihlá ené projekty by m ly splnit kritérium toho, e v roce 2001 napomohly zm ná v p ístupu k ochran
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a tvorb ivotního pros edí a byly uskute ny v souladu s principy trvale udr itelného ivota. D le itá je
aktivní ú ast dal í neziskové organizace nebo ve ejnosti
Koho podporuje
adatel m e být kterákoliv nezisková nevládní organizace (dále jen organizace), registrovaná podle
právních p edpis
R, která do sout e p ihlásí jeden projekt spl ující uvedená kritéria. Registrované
základní lánky v ích organizací mohou p ihlásit své projekty samostatn .
Koho nepodporuje
Organizace ocen né v p ede lém kole se nemohou p ihlásit do leto ního.
URL programu
http://www.spf.org/
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
rozvoj neziskového sektoru, ivotní prost edí
Kraje p sobnosti
eská republika

Ekologické zem

lství - propagace a osv ta

Zam ení programu
Nadace Partnerství Brno ve spolupráci s KEZ o.p.s.(Kontrola ekologického zem lství) se sídlem v
Chrudimi a svazem ekologických zem lc PRO-BIO vyhla uje druhý ro ník grantového programu
"Ekologické zem lství - propagace a osv ta" - se zam ením na Propagaci, podporu prodeje
biopotravin a osv tu tohoto zp sobu hospoda ení.
Co podporuje
Program je vyhlá en v t chto oblastech: A/ Obecná osv ta a propagace EZ. a1/ Propagace celostátn
jednotného ozna ování biopotravin v souladu se zákonem a vyhlá kou o EZ (sout
eská biopotravina
roku 2003 prob hne v zá í 2003). a2/ Podpora pravidelného informování zainteresované ve ejnosti v
souladu s cíli tohoto grantového programu. a3/ Podpora informování ve ejnosti v klí ových médiích v
souladu s cíli tohoto programu. B/ Propaga ní a reklamní aktivity ekozem lc a jejich sdru ení. b1/
Podpora propaga ních a reklamních aktivit v souvislosti se vznikem a rozvojem místních
zpracovatelských a prodejních struktur ekozem lc a jejich svaz s d razem na nové výrobky a
komodity. b2/ Podpora ozna ování certifikovaných ekofarem, bioprodukt a biopotravin ve vazb na
regionální, svazové zna ky i zvýrazn ní místních tradic a specifik s d razem na ir í dopad a obecnou
propagaci ideí EZ.
Koho podporuje
NNO (viz. podmínky ostatních grantových program Nadace Partnerství) nebo odbytová dru stva
ekologických zem lc .
URL programu
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Energetické alternativy
Zam ení programu
Nadace Partnerství spolu s lucemburským ministerstvem ivotního prost edí vyhla ují program zam ený
na úspory energie, obnovitelné zdroje energie a sni ování emisí CO2.
Co podporuje
Realizace energetických úspor, p i kterých dojde ke sní ení emisí CO2, vzd lávací programy zam ené
na úspory, obnovitelné zdroje a sni ování emisí CO2, energetické audity ve ejných budov s následnou
realizací úspor, instalace a provoz obnovitelných zdroj energie, propagace inovativních metod
financování energetických úspor, koncep ní programy na vyu ití obnovitelných zdroj energie a úspor v
malých regionech a obcích.
Koho podporuje
ob anská sdru ení, nadace, nada ní fondy, místní samosprávu nebo obecn prosp né spole nosti
URL programu
http://www.nadacepartnerstvi.cz
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Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ostatní, vzd lávání, ivotní prost edí

Enhancing Mutual Exchange Between Japan and Central European Countries
Zam ení programu
Podpora vým nných program s cílem podpo it vzájemné porozum ní a posílit vazby mezi Japonskem a
st ední Evropou. Nap .: tvorba ob anské spole nosti a NNO, ekoturistika a komunity,p echod východní
Evropy k demokracii a tr ní ekonomice a kulturní pluralita. Podpora bude také roz ena na japonská
studia v Japonsku, bude se uva ovat i o vým nách výzkumných pracovník . To v e by m lo vést k
lep ímu porozum ní rozdíl hodnotových systém a m lo by vytvo it více p íle itostí dozv t se o
ístupech k ení problém jak v Japonsku tak ve st ední Evrop .
Co nepodporuje
Nákup nemovitostí a fixních aktiv, stavby, subvence na re ijní náklady, ziskové aktivity, ist akademický
výzkum, podpora v krizových situacích.
Koho podporuje
Vzd lávací nebo výzkumné instituce a NNO ve st ední Evrop .
URL programu
http://www.spf.org/scef/index.htm
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, studenti, v dci, ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, volný as, vzd lávání, ivotní
prost edí

Fond místního rozvoje
Zam ení programu
Podpora ve ejn prosp ných projekt
nevládních neziskových organizací, které usilují o
zlep ení/zkvalitn ní podmínek ivota v obcích, m stech a regionech; prosazování zásad trvale
udr itelného rozvoje (t.j. vyvá enost ekonomických, sociálních, kulturních, spole enských a ekologických
hledisek); Vytvá ení prostoru pro ú ast ob an na rozhodování o v cech ve ejných; Stimulování vzniku a
rozvíjení partnerských vztah mezi místními aktéry (tj. ob any, NO, podnikateli a ve ejnou správou) a
vytvá ení p íle itostí pro místní dárcovství;Rozvoj neziskových organizací prost ednictvím diverzifikace
zdroj a zku eností z realizace projekt . HLAVNÍ OBLASTI PODPORY Z FONDU MÍSTNÍHO
ROZVOJE A. Místní rozvoj B. Místní plánovací procesy C. Místní dárcovství a filantropie D. Ve ejná
prostranství a centra m st a obcí E. Trvale udr itelná doprava
Co podporuje
Projekty se mohou týkat obnovy místních kulturních tradic, spole enského ivota, posilování
sounále itosti lidí s místem, kde ijí; vytvá ení podmínek pro místní podnikání, etrné hospodá ské vyu ití
krajiny;rozvoje cestovního ruchu a etrné turistiky;zavád ní princip Lokální Agendy 21. Podpora
místních plánovacích proces . Projekty týkající se mapování místního filantropického potenciálu,
zviditel ování dobro innosti jako b né sou ásti ivota komunity; vytvá ení mechanism pro probuzení
místního dárcovství a nasm rování pomoci k neziskovým organizacím, dobro inným projekt m;
vytvá ení konkrétních p íle itostí pro rozvoj dárcovství;o ivení a vyu ití ve ejných prostranství;o ivení a
vyu ití obecních prostor pro nekomer ní kulturní a sociální aktivity;svépomocné obnovy a opravy
drobných kulturních památek; propagaci, diskuse, prosazování trvale udr itelných zp sob dopravy v
konkrétní lokalit , zklid ování dopravy
Co nepodporuje
jednorázové akce, které nemají trvalej í vliv na cílovou skupinu; projekty bez vazby na ur itou lokalitu;
projekty zam ené na p ímé poskytování sociálních a zdravotních slu eb; výstavbu a zna ení cyklostezek;
projekty, u kterých odborné a technické
ení problému není spojeno s ú astí ve ejnosti; dlouhodobé
projekty, v jejich celkovém rozpo tu by maximální p ísp vek z programu inil zanedbatelné procento
náklad ; úhradu faktur od najatých firem na stavební a jiné úpravy nebo honorá e externích konzultant ,
kte í analyzují místní problematiku bez ú asti na jejím ení
Koho podporuje
eské nevládní neziskové organizace registrované jako ob anská sdru ení, nada ní fondy, obecn
prosp né spole nosti a ú elová za ízení církví. Obec se m e ucházet o grant prost ednictvím sdru ení
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obcí jeho je lenem anebo prost ednictvím partnerské neziskové organizace.
Poznámka
grant m e být poskytnut do vý e 80% náklad projektu, 20% náklad musí pokrýt ádající organizace z
jiných zdroj ;krom mzdových a administrativních náklad p ímo souvisejících s projektem mohou
organizace ádat o p ísp vek na re ii organizace do vý e 10 % ze sumy po adované od Nadace VIA;
obvyklé trvání realizace projektu je jeden rok
URL programu
http://www.nadacevia.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, lidská práva, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ivotní prost edí

Grantový program
Zam ení programu
Podpora projekt zam ených na omezování negativních vliv na ivotní prost edí.
Co podporuje
omezování negativních vliv dopravy, t by surovin, likvidace odpad ; sni ování spot eby energie z
fosilních i jaderných paliv, vyu ití obnovitelných zdroj energie; sni ování emisí kodlivých látek;
vzd lávací programy, p edná ky, výstavy a dal í akce propagující ochranu ivotního prost edí a ivotnímu
prost edí p átelský ivotní styl
Koho podporuje
NNO a jednotlivci inní v oblasti ochrany ivotního prost edí
URL programu
http://www.slunicko.ecn.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Grantový program 2003
Zam ení programu
elem nadace je podpora aktivit sm ujících k ochran ivotního prost edí a rozvoji trvale udr itelného
ivotního stylu. Nadace SLUNÍ KO podporuje projekty nevládních neziskových organizací a jednotlivc
inných v oblasti ochrany ivotního prost edí. Jde o projekty zam ené na omezování negativních vliv na
ivotní prost edí, zejména na: -omezování negativních vliv dopravy; sni ování spot eby energie z
fosilních i jaderných paliv, vyu ití obnovitelných zdroj energie; -vzd lávací programy, p edná ky,
výstavy a dal í akce propagující dva vý e uvedené body.
Co podporuje
V tomto grantovém kole bude nadace podporovat pouze projekty s tématikou energie a dopravy.
Koho podporuje
nevládní neziskové organizace a jednotlivce inné v oblasti ochrany ivotního prost edí
URL programu
http://slunicko.ecn.cz/
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Grantový program Fordu na obnovu ivotního prost edí a kulturního d dictví
Zam ení programu
Grantový program spole nosti Ford Motor Company navazuje ma tradici Henryho Forda za obnovu
ivotního prost edí a kulturního d dictví, která byla ud lována ji od roku 1983 s cílem podpo it kulturní a
ekologické projekty v jednotlivých evropských zemích. Grantový program podpori ty projekty, které ji v
ede lém roce probíhaly. Projekty v p ípravné fázi nelze do sout e p íjmout.
Co podporuje
projekty za obnovu ivotního prost edí a kulturního d dictví
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Koho podporuje
Grantový program je p ístupný v em zainteresovaným subjekt m bez ohledu na to, zda se jedná o
jednotlivce i organizace
Oblasti podpory
kultura, ivotní prost edí

Make a Connection
Zam ení programu
Prost ednictvím práce mladých lidí na jejich vlastních projektech chce tento program: Nabídnout anci k
aktivní ú asti mladých lidí na ivot místních komunit, umo nit jim, iniciovali a realizovali pozitivní
zm ny v prost edí, které je jim blízké. Rozvinout schopnosti a dovednosti (tzv. life skills) mladých lidí
tak, aby jim v budoucnu umo nily lep ímu a snadn ímu uplatn ní na trhu práce. Zlep it pov domí
mladých lidí o dobrovolnictví a neziskových organizacích obecn a prost ednictvím dobrovolné práce na
vlastních projektech rozvíjet jejich ob anské hodnoty. Programem Make a Connection vyzývá skupiny
mladých lidí ve v ku 16 - 24 k p edlo ení vlastních projekt . Tyto projekty by m ly být zam eny na
místní komunitu - na okolí, ve kterém mladí lidé ijí - a pro kterou by jejich projekt m l mít pozitivní
ínos. Oblasti zam ení projekt mohou být r zné: seminá e, studentský parlament, um lecké dílny,
ochotnická vystoupení, ekologické projekty, r zné kulturní akce, workshopy. V základním kritériem v ak
stává ji zmín ná podmínka, aby navr ený projekt m l pozitivní p ínos pro komunitu ve které mladí
lidé ijí.Mladí lidé by na svých projektech m li pracovat dobrovoln , tj. finan
podpo en bude jejich
projekt ve smyslu náklad , jejich práce bude v ak dobrovolná. Maximální ástka grantu, který m e být
vít znému projektu ud len, je stanovena na 50 000 K . Krom finan ní dotace chceme lenové ú astnícím
se na podpo eném projektu nabídnout i ur ité "know-how" a to ve form speciálních kolení, které jim
pomohou sv j projekt dob e vést a realizovat. Projekty budou realizovány mezi ervnem a prosincem
2003.
Co nepodporuje
projekty p iná ející u itek pouze jejich realizátor m, na úhradu osobních náklad realizátor , projekty
jednorázového charakteru, projekty ideologicky nebo extremisticky zam ené
Koho podporuje
mladé lidi ve v ku 16-24 let, o grant na sv j projekt m e ádat skupina nejmén 8 mladých lidí, z nich
alespo jedna osoba musí být star í 18 let.
Poznámka
Program bude realizován v 5 krajích eské republiky. V p íslu ných krajských m stech bude tento
program zastupovat v dy jedna partnerská nezisková organizace. Kontakt na tyto organizace získáte na
www.makeaconnection.cz. Na programu bude rovn participovat Nadace Terezy Maxové, která bude
koordinátorem tohoto programu v rámci sít d tských domov .
URL programu
http://www.makeaconnection.cz/
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti
Oblasti podpory
kultura, lidská práva, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, volný as, vzd lávání, ivotní prost edí

Metody komunitního rozvoje - kolicí program
Zam ení programu
kolicí program Nadace Partnerství se zabývá roz ením kapacity poradc s p sobností v oblasti rozvoje
komunity, ve ejných prostranství a participativního p ístupu. Podporou konkrétních projekt chce nadace
vedle podpory místních aktivit v praxi ov it nové metody komunitního rozvoje, o jejich uvedení a b né
vyu ívání v na em prost edí usiluje.
Co podporuje
-konzultace a odbornou pomoc p i p íprav a realizaci projekt zam ených na oblast interpretace
místního d dictví (a do vý e 75 %); - konzultace a odbornou pomoc p i p íprav a realizaci projekt
zam ených na oblast plánování v komunit , kam spadají projekty upravující ve ejná prostranství,
posilující komunitní rozvoj a zapojující irokou místní ve ejnost do projektu (a do vý e 75 %); -realizaci
úprav, které jsou výsledkem p edchozího participativního procesu p i p íprav projektu (a do vý e 25 %)
Koho podporuje
Podpora je ur ena nevládním neziskovým organizacím realizujícím komunitní projekty za ú asti a
spolupráce iroké ve ejnosti, obcí a zájmových skupin. Podporu mohou obdr et také obce, které uplat ují
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principy odpovídající nadcházejícím strukturálním fond m a spolupracují s místními neziskovými
organizacemi, zájmovými spolky a místními podnikateli.
URL programu
http://www.nadacepartnerstvi.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, vzd lávání, ivotní prost edí

Místo pro p írodu
Zam ení programu
Program “Místo pro p írodu” je otev eným národním programem eského svazu ochránc p írody, jeho
cílem je iniciovat v eské republice vznik pozemkových spolk . DO VÝB ROVÉHO ÍZENÍ JE
MO NÉ PODÁVAT: A) Pilotní projekty. Výstupem projektu bude získání konkrétních práv k
hodnotným pozemk m a následná akreditace pozemkového spolku. Sou ástí projektu m e být i
propagace zám ru zalo ení pozemkového spolku. P ípadné plánované tiskoviny musí být v projektu
esn specifikovány (typ tiskoviny, obsah, rozsah, provedení, ú el, náklad, zp sob distribuce). B)
Rozvojové projekty pozemkových spolk . Rozvoj pozemkového spolku na dal í pozemky i lokality,
ov ení nových metod spolupráce a komunikace s vlastníky, certifikaci pozemk , propagaci innosti
pozemkového spolku.
Co podporuje
Projekty zam ené na území se zájmy ochrany p írody (ZCHÚ, ÚSES, biotopy zvlá chrán ných druh ).
Co nepodporuje
Výkupy nemovitostí, investi ní náklady, na mzdové náklady (v etn dohod o provedení práce), výdaje
spojené s vykonáváním civilní slu by, výdaje na poho ní, dary, ceny a odm ny p i sout ích, náklady
spojené se zahrani ními cestami, úhradu doklad vystavených v cizí m , úhradu telefonních karet a
hrazení lenských p ísp vk v jiných organizacích.
Koho podporuje
A) ádn registrované organiza ní slo ky SOP, ob anská sdru ení obecn prosp ného charakteru,
obecn prosp né spole nosti, které nebyly v uplynulých letech v rámci programu „Místo pro p írodu“
dosud podpo eny. B) Akreditované pozemkové spolky ( ádost o akreditaci mo no podat sou asn s
projektem). P ednost budou mít ty organizace, které za sebou mají alespo 3 roky pé e o území a ji
zahájily jednání s vlastníky p edm tných pozemk (dolo itelné kopiemi smluv, protokoly z jednání
apod.).
Koho nepodporuje
Organizace s dluhem v i ÚVR SOP.
URL programu
http://csop.ecn.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Národní sí - Ekologické poradenství a osv ta ve ejnosti - Modul 4.
Zam ení programu
Do nabídky mohou být za azeny a) jednorázové osv tové a poradenské akce pro irokou ve ejnost i
významné skupiny ve ejnosti: spot ebitelé, zahrádká i apod., nikoli akce po ádané pro leny vlastní
organizace; b) Celoro ní systematická poradenská innost zam ená na irokou ve ejnost.
Koho podporuje
ob anská sdru ení a jejich slo ky s právní subjektivitou; obecn prosp né spole nosti; lenské
organizace SSEV Pavi ina a subjekty SOP
URL programu
http://www.esc.cz/narodnisit
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí
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Národní sí - Ekologické výukové programy - Modul 1.
Zam ení programu
Do nabídky mohou být za azeny jednohodinové, vícehodinové a vícedenní ekologické výukové
programy pro áky prvního a druhého stupn základních kol, studenty st edních kol a vy ích
odborných kol, resp. d ti z mate ských kol. Ekologické výukové programy (EVP) obsahov rozvíjejí a
dopl ují kolní výuku o ekologický a environmentální rozm r. Probíhají zejména v terénu a ve st ediscích
ekologické výchovy, resp. p ímo ve kolách. Mezi pou ívanými výukovými metodami p eva ují aktivní
metody nad prostým výkladem:
ení problémových situací, terénní práce, simulace a simula ní hry,
ízené diskuse, tvo ivé innosti.
Koho podporuje
ob anská sdru ení a jejich slo ky s právní subjektivitou; obecn prosp né spole nosti; lenské
organizace SSEV Pavi ina a subjekty SOP
Poznámka
V realiza ním týmu minimáln jeden pracovník s pedagogickou zp sobilostí (V , resp. S pedagogického
zam ení i alespo t i roky praxe s realizací EVP).
URL programu
http://www.esc.cz/narodnisit
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

Národní sí - Spolupráce s fakultami vysokých kol - Modul 2.
Zam ení programu
Modul 2 zahrnuje: v ásti a) systematickou spolupráci s fakultami a s vy ími odbornými kolami v
oblasti EVVO (p edná ky, seminá e, cvi ení, praxe a stá e student ). Významnou charakteristikou je
bezprost ední kontakt a obousm rná komunikace mezi lektorem a ú astníky a dále výb r u ívaných metod
- p eva ují aktivní metody nad prostým výkladem ( ení problémových situací terénní práce, simulace a
simula ní hry, ízené diskuse, tvo ivé innosti). v ásti b) vedení a oponenturu diplomových,
ro níkových a jim obdobných prací.
Koho podporuje
ob anská sdru ení a jejich slo ky s právní subjektivitou; obecn prosp né spole nosti; lenské
organizace SSEV Pavi ina a subjekty SOP
URL programu
http://www.esc.cz/narodnisit
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

Národní sí - Vzd lávání dosp lých v oblasti EVVO - Modul 3.
Zam ení programu
Do nabídky mohou být za azeny vzd lávací akce v oblasti EVVO: pro lektory, pracovníky CEV/SEV,
vedoucí a instruktory krou
a letních tábor , pedagogické pracovníky a dal í zájemce, kte í mohou
zku enosti získané na akcích p edávat dále na dal í cílové skupiny. Významnou charakteristikou je
bezprost ední kontakt a obousm rná komunikace mezi lektorem a ú astníky a dále výb r u ívaných metod
- p eva ují aktivní metody nad prostým výkladem ( ení problémových situací terénní práce, simulace a
simula ní hry, ízené diskuse, tvo ivé innosti).
Co podporuje
Vzd lávací akce mohou prob hnout jako seminá e, exkurse, workshopy, kvalifika ní a rekvalifika ní
kurzy, kolení.
Koho podporuje
ob anská sdru ení a jejich slo ky s právní subjektivitou; obecn prosp né spole nosti; lenské
organizace SSEV Pavi ina a subjekty SOP
URL programu
http://www.esc.cz/narodnisit
Cílové skupiny programu
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pracovníci NNO, u itelé
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

Natura 2000
Zam ení programu
Cílem výb rového ízení je podpora lokálních a regionálních aktivit nevládních neziskových
organizací zam ených na osv tu místní ve ejnosti, zejména vlastník a u ivatel pozemk v místech
budoucích chrán ných územích dle systému NATURA 2000. Cílem projektu bude vysv tlit místním
obyvatel m význam navr ených oblastí (co a pro je zde nutné chránit) a dopad na obyvatelstvo
(omezení, výhody, rozptýlení za itých obav). Osv ta musí být na odborn vysoké úrovni, obsahov musí
být konzultována s místn p íslu nou správou CHKO.
Co podporuje
Projekty musí být realizovány v oblasti panonika nebo v lokalitách, kde jsou navr eny pta í oblasti na
dosud nechrán ných územích a kde lze p edpokládat, e bez odpovídající osv ty m e nastat p i
prosazování ochrany v rámci systému NATURA 2000 konflikt s místní ve ejností. Doporu uje se vyu ít
tradi ních akcí pro ve ejnost (není v ak podmínkou). Projekt bude jasn vymezovat: jakého území se
esn týká, na jakou cílovou skupinu lidí se zam uje ( koly, místní obyvatelé, státní správa, …) a jakým
zp sobem bude realizován (terénní exkurse, série p edná ek, výstava, …).
Koho podporuje
ádn registrované organiza ní slo ky SOP, ob anská sdru ení, obecn prosp né spole nosti.
URL programu
http://csop.ecn.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , pracovníci NNO, studenti, u itelé, ve ejnost
Oblasti podpory
regionální/komunitní rozvoj, volný as, vzd lávání, ivotní prost edí

Ochrana zví at
Zam ení programu
innost Nadace je zam ena zejména na vzd lávání ( iroké ve ejnosti, profesionálních i dobrovolných
pracovník a student ), osv tu a ení informací o ochran a welfare zví at. Nadace usiluje o zavedení
humánní kontroly populace toulavých zví at a v této oblasti také poskytuje podporu.
Koho podporuje
Spoluprace s domácími i zahrani ními ochraná skými organizacemi, útulky, také s televizí a p íslu nými
vládními orgány.
Poznámka
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
URL programu
http://www.ochranazvirat.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ostatní, ivotní prost edí

Partnerství m st a ob an (N mecko–polsko– eský program na podporu
ob anských aktivit)
Zam ení programu
Program podporuje aktivity zam ené na ení místního problému, p i kterém dochází k oboustrannému
enosu pozitivních zku eností mezi n meckými a polskými respektive n meckými a eskými
neziskovými organizacemi. Cílem programu je: posílit partnerství mezi ob anskými iniciativami z eské
republiky a N mecka a motivovat je ke vzájemnému jednání a spole ným aktivitám; podpo it
anga ovanost lokáln p sobících organizací; posílit spolupráci mezi neziskovými organizacemi a místní
správou v obou zemích. Nezisková organizace musí sv j projekt postavit na spolupráci s n meckou
neziskovou organizací z m sta/obce, které má s m stem/obcí, ve kterém sídlí a p sobí daná eská
nezisková organizace, uzav eno formální partnerství.
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Co podporuje
Program je otev ený v em aktivitám neziskových organizací, které jsou postaveny na partnerství s
meckou neziskovou organizací z partnerského m sta/obce, p i kterých dochází spole ným úsilím k
ení místního problému.
Co nepodporuje
Vým nné pobyty d tí a student , turistiku, jednorázové kulturní akce, vydávání publikací, investi ní
náklady.
Koho podporuje
Ob anské sdru ení, obecn prosp ná spole nost, ú elové za ízení církve.
Koho nepodporuje
Fyzické osoby, nadace, nada ní fondy
URL programu
http://www.neziskovky.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , dobrovolníci, pracovníci NNO, senio i, sociáln pot ební, ve ejnost, zdravotn
handicapovaní
Oblasti podpory
kultura, lidská práva, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru,
sociální/zdravotní/humanitární, volný as, vzd lávání, ivotní prost edí

Projekty na 1. a 4. tvrtletí roku 2004
Zam ení programu
Projekty mají podpo it sblí ení a porozum ní mezi echy a N mci, zvy ovat po et vzájemných setkání a
umo nit spolupráci, zejména sm ující do budoucna.
Koho podporuje
adatele, kte í projekt realizují spole
s n meckým resp. eským partnerem (je-li p edkladatel n mecký
subjekt).
Koho nepodporuje
projekty s komer ním zam ením a nefinancuje provozní náklady
Poznámka
Finan ní podporu z esko-n meckého fondu budoucnosti mohou obdr et adatelé, kte í projekt realizují
spole
s n meckým resp. eským partnerem (p i podání ádosti n meckou stranou).
URL programu
http://www.fondbudoucnosti.cz/
Cílové skupiny programu
ti, mláde , men iny, sociáln pot ební, studenti, u itelé, um lci, v dci, ve ejnost, zdravotn
handicapovaní
Oblasti podpory
kultura, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, sociální/zdravotní/humanitární, vzd lávání, ivotní prost edí

Rozvoj regionálního a komunitního ivota
Zam ení programu
1) Podpora ve ejn prosp ných projekt nevládních neziskových organizací, které usilují o
zlep ení/zkvalitn ní podmínek ivota v obcích, m stech a regionech; 2) Prosazování zásad trvale
udr itelného rozvoje (t.j. vyvá enost ekonomických, sociálních, kulturních, spole enských a ekologických
hledisek); 3) Vytvá ení prostoru pro ú ast ob an na rozhodování o v cech ve ejných; 4)Stimulování
vzniku a rozvíjení partnerských vztah mezi místními aktéry (tj. ob any, NO, podnikateli a ve ejnou
správou) a vytvá ení p íle itostí pro místní dárcovství; 5)Rozvoj neziskových organizací prost ednictvím
diverzifikace zdroj a zku eností z realizace projekt .
Co podporuje
Hlavní oblasti podpory z tohoto programu jsou: 1) Místní rozvoj, 2) Místní plánovací procesy, 3) Místní
dárcovství a filantropie, 4) Ve ejná prostranství a centra m st a obcí, 5) Trvale udr itelná doprava
Co nepodporuje
jednorázové akce, které nemají trvalej í vliv na cílovou skupinu; projekty bez vazby na ur itou lokalitu;
projekty zam ené na p ímé poskytování sociálních a zdravotních slu eb; výstavbu a zna ení cyklostezek;
projekty, u kterých odborné a technické
ení problému není spojeno s ú astí ve ejnosti; dlouhodobé
projekty, v jejich celkovém rozpo tu by maximální p ísp vek z programu inil zanedbatelné procento
náklad ;
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Koho podporuje
eské nevládní neziskové organizace registrované jako ob anská sdru ení, nada ní fondy, obecn
prosp né spole nosti a ú elová za ízení církví. O p ísp vek z programu financovaného z prost edk NIF
se mohou ucházet i obce a rozpo tové a p ísp vkové organizace za podmínky, e samy vlo í nejmén 50
% finan ních prost edk na p edm tný projekt.
Poznámka
ádost o grant musí obsahovat: 1. Vypln ný formulá (1 originál + 5 kopií); 2. Popis projektu
nep esahující 5 stran (1 originál + 5 kopií); 3. Kopii statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o
id lení I O (1 kopie); 4. Prohlá ení partnerských organizací/osob o jejich realiza ním a/nebo finan ním
podílu na projektu (1 originál), p íp. doporu ení k projektu a výro ní zpráva organizace;
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
URL programu
http://www.nadacevia.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, ochrana nemovitých památek, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ivotní
prost edí

Strom ivota
Zam ení programu
Krom vysazování nových strom a následné pé e o n usiluje program o zapojení irokého spektra lidí
do p ípravy projekt a hlavn vlastní výsadby. Jejím prost ednictvím chceme vybudovat vztah lidí k
prost edí, ve kterém ijí.
Co podporuje
Podpora výsadby strom neziskovými organizacemi a obcemi v krajin , ve m stech i v horských
oblastech.
Koho podporuje
íjemcem m e být nezisková organizace, místní samospráva nebo obecn prosp ná spole nost
Poznámka
Prost edky programu jsou získávány ve ejnou sbírkou "Adoptujte strom!".
URL programu
http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestina/granty_zadost.shtml#uz1
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Studentský grantový program
Zam ení programu
Studentský grantový program má za cíl: - posílit zájem o témata udr itelného rozvoje a ochrany
ivotního prost edí; - isp t ke zkvalitn ní studentských prací, po formální i obsahové stránce; podpo it zájem o zpracování témat vztahujících se k regionu a problematice Jizerských hor.
Koho podporuje
fyzické osoby - studenty v ech typ st edních a vysokých kol, pop ípad jejich u itele.
URL programu
http://jizerky.ecn.cz
Cílové skupiny programu
studenti, u itelé, ve ejnost
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

The Role of NGOs in Creating Civil Society
Zam ení programu
NNO ve st . Evrop vyrostly z tzv. grass-roots aktivit, které byly vedeny lidmi, kte í hráli klí ovou roli v
demokratickém hnutí. Tyto NNO si vypracovaly vlastní zp soby práce. Dá se íci, e vytvá ejí model
spolupráce NNO v ob anské spole nosti. Po NNO bude po adováno, aby lépe propojovaly své aktivity se
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spole enskými pot ebami, a budou ádány o aistenci p i tvorb ob anské spole nosti. Pro napln ní t chto
ekávání bude Fond poskytovat podporu innostem NNO jako nap . poskytování informací NNO,
komunitní rozvoj, ochrana ivotního prost edí a formulování ve ejné politiky.
Co nepodporuje
Nákup nemovitostí a fixních aktiv, stavby, subvence na re ijní náklady, ziskové aktivity, ist akademický
výzkum, podpora v krizových situacích.
Koho podporuje
Vzd lávací nebo výzkumné instituce a NNO ve st ední Evrop .
URL programu
http://www.spf.org/scef/index.htm
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejnost
Oblasti podpory
regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ivotní prost edí

Úprava ve ejných prostranství
Zam ení programu
Tento program je zam en na obnovu a úpravu zanedbaných ve ejných prostranství na území m sta Plzn .
Up ednost ovány budou projekty organizované z místní iniciativy (ob anská sdru ení, aktivní ob ané,
atd.) Podporovány budou uskute nitelné projekty se irokým dopadem na bezprost ední okolí, p ínosné
pro ivotní prost edí Plzn . K projektu je nutné p edlo it souhlas majitele pozemku s úpravou dot eného
ve ejného prostranství.
URL programu
http://www.cpkp.cz/nfzp
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejnost
Oblasti podpory
ostatní, regionální/komunitní rozvoj, ivotní prost edí

Ve ejné parky a prostranství
Zam ení programu
program je zam en na výstavbu nebo obnovu ve ejných prostranství, jakými jsou parky, h
i jiné
ve ejné plochy v obcích i ve m stech,jeho specifikem je, e ve ejná prostranství budují i upravují místní
ob anská sdru ení ve spolupráci s místní samosprávou a p edev ím s aktivní ú astí obyvatel jak v
plánovacím procesu, tak p i samotné výstavb , cílem je tedy nejen zkrá lování okolí, ale hlavn vytvá ení
sít ob anských vztah a roz ování ob anské participace na ve ejném d ní, sou ástí programu je jak
ud lování grant ,tak pomoc nadace realizátor m projekt jednak poskytováním konzultací,jednak
vedením plánovacího procesu
URL programu
http://www.nadacevia.cz/
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, regionální/komunitní rozvoj, ivotní prost edí

Výb rové ízení na malé projekty
Zam ení programu
Zelený kruh a partnerské organizace z N mecka po ádají dal í z cyklu esko-n meckých seminá o
organiza ním rozvoji neziskových organizací. Cílem je: vým na informací s n meckými organizacemi,
navázání pracovních kontakt , p íprava malých projekt .
Co podporuje
Do sout e mohou být za azeny projekty týkající se t chto okruh : a) budování nebo rozvíjení fungující
sít eských a n meckých ekologických organizací; b) návrh/p íprava projektu o bilaterální spolupráci; c)
návrh nebo pokra ování dlouhodobého rozvoje organizace/strategického rozvoje vlastního sdru ení; d)
projekty vztahující se k témat m seminá e predev ím k upev ování silných stránek organizace zji ných
ve SWOT analýze nebo k ení slabých stránek organizace.
URL programu
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http://www.zelenykruh.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

Vyhlá ení grantového programu Nadace Veronica z prost edk NIF II
Zam ení programu
Nadace Veronica v souladu se svým posláním podporuje rozmanité formy ení my lenek etrného
vztahu k p írod . Vyhla uje otev ené grantové ízení v t chto oblastech: 1. Místní i regionální projekty na
zachování p írodních a kulturních hodnot krajiny? zejména na Morav a Slezsku - Osv ta a vzd lávání v
kontextu ochrany p írody, krajiny a kulturního d dictví, vyu ití um ní pro ochranu p írody; - Místní
projekty trvale udr itelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné komunity. - Rozvoj
my lenky pé e o krajinu zalo ené na ú asti místních obyvatel, podpora konceptu pozemkových spolk a
dal ích inovativních metod ochrany p írody a krajiny. 2. Ekologická výchova - zde p sobí Nadace
Veronica v celostátním m ítku. Cílem programu je podporovat budování vztah k p írod , zvy ovat
pov domí lidí o jejich závislosti na p írod a ivotním prost edí, posilovat ohleduplnost a odpov dnost
lov ka k p írod , ivotnímu prost edí, v i sob i druhým. Podpora je sm ována p edev ím malým a
za ínajícím organizacím a jednotlivc m, kte í se v nují ekologické výchov na místní úrovni, nejsou je
dostate
známí a zab hnutí. Jejich mo nosti získat n jaké finan ní prost edky jsou vzhledem k jejich
sobnosti zna
omezené. Jsou to lidé a organizace, kte í relativn "malé" peníze dovedou vyu ít jako
"velké". Podpora projekt p edev ím za ínajících st edisek ekologické výchovy a organizací v nujících se
ekologické výchov . (Velikost p ísp vku do 5 000,- K ). Podpora jednotlivc , kte í se v regionech
dlouhodob v nují ekologické výchov . Nada ní p ísp vek je ur en na vzd lání v oboru ekologické
výchovy. (Velikost p ísp vku do 2 000,- K ). Podpora projekt , které vyu ívají pozemky jako prost edku
k bezprost ednímu kontaktu s p írodou (nap . malá CHÚ, kolní zahrady, drobné chovy apod.). (Velikost
ísp vku do 5 000,-K ).
Poznámka
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

Vzd lávání a osv ta v oblasti ochrany zví at - Celostátní sout
názvem „Jak se ije pejsk m ve m stech?“

pro d ti s

Zam ení programu
V rámci základního grantového programu chce Nadace na ochranu zví at podpo it uspo ádání celostátní
sout e pro d ti zam ené na problematiku sou ití lidí a zví at ve m stech. Zvlá v poslední dob se
mno í p ípady medializace konfliktního chování ps s nejhor ími následky práv u men ích d tí. Cílem
projektu je výchova d tí ke kladnému vztahu k oblíbenému domácímu zví eti – psu a na základ
poznání jeho p irozených projev a pot eb výchova k odpov dnému vlastnictví a pot ebné pé i o psy.
Sou asn se v rámci napl ování cíle projektu upozorní na problematiku opu ných ps a nutnost trvalé
identifikace v ech ps .
Koho podporuje
ob anská sdru ení, obecn prosp né spole nosti a ve ejnoprávní instituce
Poznámka
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
URL programu
http://www.ochranazvirat.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti, u itelé
Oblasti podpory
ostatní, vzd lávání, ivotní prost edí

Vzd lávání a osv ta v oblasti ochrany zví at - Literatura pro d ti s tématikou
„Poznej a chra zví ata“
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Zam ení programu
V rámci tohoto podprogramu chce Nadace na ochranu zví at podpo it vydávání kvalitní p vodní i
ekladové literatury ur ené pro d ti a mláde základních kol s uvedenou tématikou. M e jít o díla
odborná, populárn -nau ná i beletrii. Cílem je p edkládat d tem poutavé zajímavé publikace, u nich bude
zaji na garance odborné úrovn , na co se p i sou asné záplav vydávaných titul p íli nehledí.
Podmínkou ud lení grantu bude poskytnutí ásti celkového nákladu publikací do d tských odd lení
obecních a m stských knihoven. Sou ástí ádosti o grant musí být zvolené dílo a krátká anotace. Po
ukon ení výb rového ízení budou díla vrácena.
Co nepodporuje
Projekty p ekra ující stanovená kritéria.
Koho podporuje
ob anská sdru ení, obecn prosp né spole nosti, nadace, nada ní fondy a ve ejnoprávní instituce
Poznámka
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
URL programu
http://www.ochranazvirat.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti, u itelé
Oblasti podpory
ostatní, vzd lávání, ivotní prost edí

Vzd lávání a osv ta v oblasti ochrany zví at - Zavedení výuky ochrany zví at
na základní koly
Zam ení programu
Nadace na ochranu zví at ve spolupráci s britskou organizací Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals (RSPCA) vyhla uje grantový program, jeho cílem je: 1. p íprava vzd lávacího programu a
vy kolení týmu kolitel , kte í budou následn v rámci vzd lávání pedagog (i na Pedagogických
fakultách V ) kolit u itele biologie a spole enských nauk ze základních kol, s perspektivou postupného
echodu na samofinancování kurzu z ú astnických poplatk . 2. vytvo ení manuálu pro pedagogy a
pracovních pom cek pro áky, jako jsou pracovní listy, videokazety, p íp. interaktivní po íta ové hry
apod.
Co nepodporuje
projekty p ekra ující stanovená kritéria
Koho podporuje
ob anská sdru ení, obecn prosp né spole nosti, p ísp vkové a rozpo tové organizace, ve ejnoprávní
instituce, vysoké koly a univerzity
Poznámka
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
URL programu
http://www.ochranazvirat.cz
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti, u itelé
Oblasti podpory
ostatní, vzd lávání, ivotní prost edí

Základní grantový program
Zam ení programu
Cílem programu je podporovat místní i celonárodní ekologicky zam ené ob anské aktivity a jejich
prost ednictvím zvy ovat ú ast ob an ve v cech ve ejných.
Co podporuje
vodní, modelové, mezioborové a p eshrani ní projekty se zam ením na ochranu ivotního prost edí,
lokální projekty ochrany ivotního prost edí neziskových organizací a místních samospráv, p edev ím v
regionech s málo rozvinutým ekologickým hnutím a v oborech, které jsou na okraji pozornosti.
Co nepodporuje
projekty zam ené výhradn na investi ní výstavbu, jednorázové akce bez návaznosti na dlouhodobý
program, v decký výzkum, akce ur ené pouze pro leny jedné organizace, násilné akce
Koho podporuje
ob anská sdru ení, nadace, nada ní fondy, místním samosprávy, obecn prosp né spole nosti
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Poznámka
Program rozd luje výnosy z ástky p id lené z Nada ního investi ního fondu.
URL programu
http://www.nadacepartnerstvi.cz
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Zelené stezky – Greenways
Zam ení programu
Hlavní cíl programu je podporovat dlouhodobý rozvoj a pé i o víceú elové trasy a stezky, spojené s
projekty Greenways (Greenways Praha-Víde , Greenways Moravské vina ské stezky a Greenways
Krakow-Morava-Wien). Zelené stezky Greenways jsou trasy, komunikace nebo p írodní koridory,
vyu ívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. P iná ejí
itek v oblasti ochrany p írody a kulturního d dictví, zlep ují mo nosti pro dopravu, rekreaci a turistiku,
jsou výzvou k zdrav ímu ivotnímu stylu a udr itelnému vyu ívání místních zdroj . Zelené stezky
vedou ob any, zastupitele, ú ady a podnikatele ke spole nému plánování a zlep ování ivota v jejich obci
a komunit .
Co podporuje
edpokladem pro úsp ch ádosti o grant je spolupráce na místní úrovni, zapojení r zných spolk , kol,
místní samosprávy nebo podnikatel a samoz ejm soulad projektu s posláním programu Zelené stezky
Greenways.
Koho podporuje
íjemcem grantu m e být pouze ob anské sdru ení, nada ní fond, místní samospráva nebo obecn
prosp ná spole nost.
URL programu
http://www.nadacepartnerstvi.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejná správa
Oblasti podpory
ivotní prost edí

c) Podpora EVVO z mezinárodních program
Ak ní program EU na podporu neziskových organizací
Zam ení programu
Evropská unie vyhla uje grantová ízení na podporu neziskových organizací, pracujících na mezinárodní
úrovni s takovými projekty, které zahrnují alespo 2-3 evropské zem a týkají se prioritn tématu
ivotního prost edí.
Koho podporuje
Finance budou poskytnuty jen t m neziskovým organizacím, které jsou nezávislé. Organizace musí být
aktivní v ochran ivotního prost edí. Organizace aktivní v ochran zví at mohou také participovat na
tomto programu za p edpokladu, e tyto aktivity slou í k tomu aby bylo dosa eno ochrany ivotního
prost edí. Organizace musí existovat minimáln 2 roky, musí mít výro ní zprávu a za poslední dva roky
musí být ov ena ú etní záv rka registrovaným auditorem.
URL programu
http://www.europa.eu.int
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Call for Expression of Interest in the Field of Environment
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Zam ení programu
Evropská komise - DG ivotní prost edí vyzývá k vyjád ení zájmu o poskytování slu eb v obl. ivotního
prost edí. Cílem této výzvy je vytvo ení seznamu potenciálních poskytovatel slu eb, jako nap .
vypracování studií i poskytování slu eb a technické pomoci v následujících oblastech: spolupráce v obl.
P s okolními zem mi, komunikace a ob anská spole nost, udr itelný rozvoj, udr itelné zdroje,
enviroment. kontrola, zále itosti týkající se více institucí, voda, mo e, p da, zem lství a rybá ství,
íroda, biodiverzita a lesy, teritoriální rozm r, civilní obrana, kvalita a kontrola ovzdu í, hluk,
ekonomické analýzy, dopravní politika, biotechnologie/integrace zdraví, chemikálie, ochrana proti radiaci,
enviromentální projekty, implementace a prosazování práva, pr mysl a implementace, klimatické zm ny,
ozon, mezinárodní zále itosti, obchod a prost edí, rozvoj a globální diverzita, informa ní technologie,
audit a hodnocení (technické a finan ní). Seznam potenciálních dodavatel bude platný po dobu 3 let, tj.
do 31.1.2006.
URL programu
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.
Oblasti podpory
ostatní, ivotní prost edí
Kraje p sobnosti
eská republika

Community Action Programme promoting European Environmetal NGOs
Zam ení programu
Evropská komise zve ejnila výzvu pro p edkládání projekt nevládních organizací do Ak ního programu
Evropských spole enství pro rok 2004 - Community Action Programme promoting European
Environmetal NGOs. Tento program byl pro eské NGOs dostupný poprvé v leto ním roce a probíhat by
l ka doro
a do roku 2006. Zam en je zejména na témata: omezování klimatických zm n, ochrana
írody a biodiversity, zdraví a ivotní prost edí, udr itelný management p írodních zdroj a odpad . Pro
rok 2004 je prioritní téma zdraví a ivotní prost edí.
Koho podporuje
astnit se mohou pouze NGOs p sobící v evropském m ítku (samostatn nebo ve form asociace) a
projekty musí pokrývat nejmén 3 evropské zem (ve spec. p ípadech alespo 2).
URL programu
http://granty.ecn.cz
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
sociální/zdravotní/humanitární, ivotní prost edí

Finan ní podpora evropským environmentálním organizacím
Zam ení programu
Program Evropské unie, který je ur en organizacím primárn aktivním v oblasti ochrany ivotního
prost edí. Podpora m e být ud lena nevládním organizacím (NGO), které svými aktivitami p ispívají k
rozvoji a implementaci komunitní environmentální politiky a její legislativy v jednotlivých regionech
Evropy. Program té p ispívá k posiln ní malých regionálních nebo místních sdru ení aktivních v aplikaci
"acquis communautaire" v souvislosti s ochranou ivotního prost edí a jeho soustavným rozvojem v
místních oblastech. Prioritou Evropského spole enství v tomto programu je také environmentální
výchova, implementace a posiln ní environmentální legislativy EU.
Co podporuje
Podpora bude ud lena v prioritních oblastech: - Klimatické zm ny, - íroda a biologická diverzita, Zdraví a ochrana ivotního prost edí, - Zaji ní trvalého managementu p írodních zdroj a
odpad
Koho podporuje
NGO ádající o podporu musí být: nezávislé, neziskové a aktivní na evropské úrovni, musejí mít sídlo v
lenské zemi EU, zemi kandidátské nebo na Kypru, v Turecku, Malt i na balkán .
URL programu
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí
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Hubert H. Humphrey Fellowship Program
Zam ení programu
Dal í roz ení znalostí a odborných zku eností pro zájemce uprost ed profesní dráhy, inných ve
ve jeném i soukromém sektoru. Program trvá deset m síc ; umo uje studium na vybrané americké
univerzit , kam jsou ú astníci programu umis ováni podle svého profesního zam ení, program v ak
nevede k získání akademické hodnosti.
Co podporuje
Roz ení znalostí a odborných zku eností.
Koho podporuje
Vysoko kolské absolventy, kte í mají dobré ídící a organiza ní schopnosti a odpovídající znalost
angli tiny. Podmínkou je p tiletá praxe v oboru. P ednost mají uchaze i, kte í p sobí v ízení, nikoliv ve
výzkumu i výrob . Program se zam uje na podporu zájemc z neziskového sektoru a minoritních skupin
obyvatelstva.
Koho nepodporuje
Ty, kte í b hem posledních sedmi let studovali rok a déle v USA i v posledních p ti letech v USA více
ne p l roku pobývali.
URL programu
http://www.iie.org/pgms/hhh
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
ostatní, rozvoj neziskového sektoru, sociální/zdravotní/humanitární, vzd lávání, ivotní prost edí

Informa ní aktivity na téma Spole né zem

lské politiky EU

Zam ení programu
Jedná se o pravideln vyhla ovaný program EU na podporu informa ních aktivit. Prioritami pro rok 2004
je reforma Spole né zem lské politiky a postavení evropského zem lství v kontextu probíhajících
jednání Sv tové obchodní organizace (WTO). Hlavními komunika ními kanály jsou elektronická média,
tisk, internet, konference a seminá e. Cílovou skupinou je ve ejnost v lenských zemích EU (v etn
nových len ).
Koho podporuje
Projekty mohou p edkládat zájemci z lenských zemí EU. Nov p istupující zem mohou vystupovat v
roli partner .
URL programu
http://www.ngo-eu.cz/zobraz_finance.asp?id=90
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
vzd lávání, ivotní prost edí

Kooperativní grantový program (Supporting NGOs Within and Beyond CEE
Borders)
Zam ení programu
Cílem tohoto programu je podpo it spolupráci NNO p i
ení enviromentálních problému v zemich
st ední a vyýhodní Evropy a bývalého Sov tského svazu. Cílem je vytvo it
ení p eshrani ních a
regionálních (tj. týká se v ího po tu stát ) enviromentálních problém . Projekty se musí zabývat
eshrani ními a regionálními enviromentalními problémy, p em se mohou zabývat jakýmkoliv
tématem (tj. energie, ochrana p írody, vzd lávání, biodiverzita, trvale udr itelný rozvoj,...). Jedinou
podmínkou je mezinárodní spolupráce a jsou preferovány projekty, ve kterých se vyu ívá zku eností
dánských NNO. O podporu se mohou ucházet spole né projekty nevládních organizací z alespo dvou
zemí st ední a východní Evropy a zemí bývalého Sov tského svazu.
Koho podporuje
registrované NNO ze zemí st ední Evropy( eská republika, Estonsko, Ma arsko, Litva, Loty sko,
Polsko, Slovensko, Slovinsko), ze zemí jihovýchodní Evropy (Albanie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko,
Rumunsko,Jugoslavie, Makedonie) a z Armenie, Azerbajd ánu, B loruska, Moldavie, Ruska, Ukrajiny a
Gruzie
Poznámka
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Regionální enviromentalní centrum (REC) vyhla uje tento grantový program, který financuje Dánská
agentura ivotního prost edí (DEPA)
URL programu
http://www.reccr.cz/granty/granty.html
Oblasti podpory
ivotní prost edí

LIFE programme
Zam ení programu
Financovány budou následující aktivity: Program LIFE Nature – snaha o zachování p irozeného prost edí
fauny a flory Program LIFE Environment – p íkladové projekty pro rozvoj nových a sjednocujících
metod; rozvoj environmentální politiky na místní úrovni Program LIFE Third Countries – technická
asistence p i vytvá ení administrativních struktur v oblasti P; rozvoj environmentální politiky a ak ních
program v zemích St edomo í a Pobaltí Program LIFE Nature Co-op–vým na zku eností v rámci
projekt LIFE Nature
Koho podporuje
Výzva je ur ena orgán m ve ejné správy a místní samosprávy, agenturám, profesním organizacím,
odbor m, firmám, malým a st edním podnik m, výzkumným centr m, kolám a univerzitám ze lenských
zemí EU, p istupujících zemí, stát st edomo ské oblasti a Rumunska.
URL programu
http://www.ngo-eu.cz/zobraz_finance.asp?id=64
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, u itelé, v dci, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Multinárodní program PHARE - rozvoj spolupráce s environmentálními NNO z
istupujících zemí EU
Zam ení programu
Cílem programu je zejména rozvíjet potenciál environmentálních NNO prost ednictvím vzájemné vým ny
informací a zku eností mezi nimi. Hlavním p íjemcem by m la být NNO p sobící ve st ední/východní
Evrop ; jejím(i) partnerem/y pak organizace n které z 15ti lenských zemí EU. Projekty by m ly být
realizovány p edev ím prost ednictvím vým nných program a sdru ujících aktivit; jejich délka by
nem la p esáhnout 12 m síc . Výzva je ur ena organizacím, které mají vá ný zájem a pot ebu externí
pomoci. Netýká se NNO, které ji p ijímají rozsáhlej í pomoc od n které z organizací patnáctky zemí EU.
Co podporuje
Financovanými aktivitami bude rozvoj spolupráce s místními orgány a ministerstvy ivotního prost edí,
projektový management, fundraising, komunikace s ve ejností, motivace dobrovolník a dal í.
Koho nepodporuje
NNO, které ji p ijímají rozsáhlej í pomoc od n které z organizací patnáctky zemí EU.
URL programu
http://www.ngo-eu.cz/zobraz_finance.asp?id=59
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
ostatní, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, vzd lávání, ivotní prost edí

Nár st kapacity neziskových organizací v oblasti ivotního prost edí
Zam ení programu
Cílem programu je podpo it a zdokonalit fungování NNO se zemí podpory PHARE (v oblasti ivotního
prost edí) skrze vým ny informací, twinning a poradenství s funk ními organizacemi EU. Program se
zam uje na tyto oblasti: - working with industry, - attracting funds, - colaboration with sectoral and
environmental ministries, - project management, - communication to the public, - motivating of
volunteers.
Koho podporuje
nevládní neziskové organizace p sobící na pole ivotního prost edí, NNO ze zemí podpory PHARE
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URL programu
http://europa.eu.int
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO
Oblasti podpory
rozvoj neziskového sektoru, ivotní prost edí

Program CAFE - isté ovzdu í pro Evropu (Clean Air For Europe)
Zam ení programu
Cílem výzkumu bude analyzovat náklady, p ínosy a dopady rozdílných p ístup ve snaze zlep it kvalitu
ovzdu í v roz ené EU a vytvo it studii pro budoucí podobu evropské environmentální politiky.
Koho podporuje
Výzva je ur ena orgán m státní správy, agenturám, obchodním komorám, sdru ením, odbor m,
profesním organizacím, výzkumným centr m a malým a st edním podnik m ze lenských stát EU i
kandidátských zemí.
URL programu
http://www.ngo-eu.cz/zobraz_finance.asp?id=39
Cílové skupiny programu
pracovníci NNO, v dci, ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Program malých grant
Zam ení programu
Podpora místních projekt v oblasti ivotního prost edí pro nevládní neziskové organizace. Nevládní
neziskové organizace z eské republiky mohou p edkládat ádosti o podporu spole
s návrhy projekt
ve dvou tématickýchoblastech: 1) Hospoda ení s odpady (návrh aktivit - osv ta, informování ve ejnosti,
zapojení ve ejnosti alternativní mo nosti a zp soby p i nakládání s odpady, podpora separace a recyklace
odpad podpora prevence vzniku odpad a ist í produkce). 2) Územní plánování pro udr itelný rozvoj
(návrh aktivit - osv ta, informování ve ejnosti modelové projekty realizace plánování v komunitách,
regulace nekontrolovaného r stu m st, stanovení a uplatn ní indikátor pro udr itelný rozvoj obcí a m st,
udr itelná dopravní ení, protipovod ové plány a ochrana vod, krajinné plánování, posuzování dopad
plán na ivotní prost edí)
Co podporuje
místní projekty v oblasti ivotního prost edí
Koho podporuje
nevládní neziskové organizace
Poznámka
Výb rové ízení prob hne ve dvou grantových kolech. 1. grantové kolo pro tématickou oblast hospoda ení
s odpady. 2. grantové kolo pro tématickou oblast územní plánování pro udr itelný rozvoj. Tento program
je finan
podpo en Dánskou agenturou ochrany ivotního prost edí (DEPA), pobo kou pro východní a
st ední Evropu (DANCEE).
URL programu
http://www.reccr.cz/granty/male.html
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
regionální/komunitní rozvoj, ivotní prost edí

Program na podporu ivotního prost edí pro kandidátské zem EU
Zam ení programu
Projekty musí být konzistentní s cíly ak ního plánu Velké Británie pro kandidátské zem a s cílem
DEFRA pro mezinárodní trvale udr itelný rozvoj.
Co podporuje
1. malá podpora adresovaná p ímo na ekologické proglémy; 2. podpora dlouhodobého ízení a etrného
pou ívání p írodních zdroj ; 3. ochrana ve ejných zájm v souvislosti s dopady ekologie na zdraví; 4.
ochrana nebo zlep ování ivotního prost edí; 5. zvý ení pov domí a podpora otev ené vým ny informací
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a roz ování informací v oblasti ekologie a trvale udr itelného rozvoje; 6. zapojení ve ejnosti p i
ijímání rozhodnutí. Toto není kompletní seznam, p ijímány jsou i jiné podn ty.
Co nepodporuje
Výzkumné projekty.
URL programu
http://www.defra.gov.uk
Cílové skupiny programu
ve ejnost
Oblasti podpory
ivotní prost edí

Small Projects
Zam ení programu
Program poskytuje finan ní zdroje na aktivity v následujících oblastech: 1/kulturní spolupráce 2/v decká
vým na a výzkum 3/vzd lávání 4/vým ny mezi mladými lidmi 5/p eshrani ní spolupráce
Co podporuje
zejména náklady na tisk pozvánek, program a jejich distribuci; tisk periodických a neperiodických
publikací, publikování výstup z mezinárodních konferencí;registra ní polatky za ú ast na konferemcích,
seminá ích, výstavách a dal ích akcích; platy um lc a jiných lidí vystupujících na projektu; p ísp vky na
ceny a odm ny; pronájem prostor v etn poplatk za osv tlení, ozvu ení apod. náklady; náhrada náklad
s dopravou a ubytováním ú astník ; humanitární pomoc
Co nepodporuje
investice, vlastní nep ímé náklady (elekt ina, telefon, aatd.), nájem vlastních kancelá í a prostor, platy
zam stnanc .
Koho podporuje
pravnické a fyzické osoby ze zemí Visegrádské ty ky ( R, Slovensko, Polsko, Ma arsko)
URL programu
http://www.visegradfund.org
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti, v dci, ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, regionální/komunitní rozvoj, sociální/zdravotní/humanitární, vzd lávání, ivotní prost edí

Social Transformation (Matra) Programme
Zam ení programu
Granty na projekty ve st . a vých. Evrop . Cílem je podpora procesu spole enské transformace sm rem k
budování pluralitních, demokratických stát a k rozvoji právní spole nosti. Program podporuje aktivity,
které stimulují procesy zm n ve stát , v jeho institucích, v ob anských organizacích a podporuje jejich
vzájemné vztahy. The Matra Projects Programme se zam uje na 2 oblasti: ve ejnost a vládu. Pro ud lení
grantu je d le ité, zda a jak zmín né innosti ovlivní pozici jednotlivc a vlády a jejich vzájemné vztahy.
U ve ejnosti se klade d raz na rozvoj ob anské spole nosti. Co se tý e vlády, cílem je zdokonalení jejího
fungování, podpora demokracie, ve ejné správy a sociální politiky, zlep ení pr hlednosti vládních akcí a
ístupnosti vládních ú ad , jako i posílení ústavnosti. Projekty se mohou realizovat ve více ne 1 zemi
najednou. Informace a formulá na http://juhan.ell.ee.
Co podporuje
Projekty by m ly sm ovat k p enosu znalostí a zku eností a to prost ednictvím technické asistence,
konzultací a trénink . Hlavními tématy jsou: legislativa, ve ejná správa, ád a policie, ivotní prost edí a
NNO, posilování enviromentálních ú ad , bydlení, vzd lávání, poskytování informací a média, um ní,
sociální slu by, zdravotnictví, práce a sociální politika, lidská práva a men iny. Projekty mohou trvat a 3
roky. Aktivity by m ly probíhat v zemích st . a vých. Evropy.
Co nepodporuje
dodávku zbo í a materiálu; - budování infrastruktury nebo dal í stavební aktivity; jednorázové vým ny,
událostia konference; stipendia, studia nebo ist akademické projekty; humanitární pomoc.
Koho podporuje
O grant mohou ádat NNO zalo ené v Holandsku, místní a áste
vládní ú ady, vzd lávací instituce,
firmy, konzultanti. Dále mezinárodní NNO v . t ch, které nejsou zalo eny v Holandsku. P ihlá ku m e
podat pouze práv. osoba.
URL programu
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http://www.minbuza.nl
Cílové skupiny programu
ve ejná správa, ve ejnost
Oblasti podpory
lidská
práva,
ostatní,
regionální/komunitní
sociální/zdravotní/humanitární, ivotní prost edí

rozvoj,

rozvoj

neziskového

sektoru,

Standard Projects
Zam ení programu
Podle schváleného rozpo tu a disponibilních zdroj jsou finan ní zdroje Fondu pou ívány na podporu
inností v oblastech: 1/kulturní spolupráce, 2/ decké vým ny a výzkum, 3/ kolství, 4/vým ny
mladých lidí, 5/ eshrani ní spolupráce.
Co podporuje
edev ím: vydávání pozvánek a program a jejich distribuci, vydávání periodik a neperiodických
publikací, vydávání bro ur z mezinárodních konferencí, registra ní poplatky ú astník výstav, symposií,
seminá , diskusí, konferencí a jiných akcí, jako i na úhradu náklad spojených s organizací výstav,
symposií, seminá , diskusí, konferencí a jiných akcí, honorá um lc a jiných profesionálních ú astník
(aktivních ú astníku) projekt , p ísp vky na odm ny a ceny, nájem místností, v etn jejich osv tlení,
akustického vybavení a dal ích technických za ízení, úhradu náklad na dopravu a ubytování ú astník a
poskytnutí p im eného stravování ú astník akcí, humanitární pomoc.
Co nepodporuje
Pacení kapitálových investic, placení vlastních nep ímých náklad (ú ty za elekt inu, plyn, telefon a diety,
atd.), placení nájmu vlastních místností, placení mezd, finan ní odm ny zam stnanc a asistent v
pracovním pom ru na plný i áste ný úvazek, cestovní diety.
Koho podporuje
Právnické a fyzické osoby ze zemí Visegrádské ty ky ( R, Slovensko, Polsko, Ma arsko)
URL programu
http://www.visegradfund.org
Cílové skupiny programu
ti, mláde , studenti, um lci, v dci, ve ejnost
Oblasti podpory
kultura, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, sociální/zdravotní/humanitární, vzd lávání, ivotní prost edí

Stá e pro mladé ochránce ivotního prost edí
Zam ení programu
Regionální environmentální centrum pro zem st ední a východní Evropy (REC Ma arsko) organizuje
stá e pro mladé ochránce ivotního prost edí ze zemí st ední a východní Evropy a zemí bývalého
Sov tského svazu. Program, který existuje ji od roku 1993, je zam en na získání praktických dovedností
le itých pro chod nevládní neziskové ekologické organizace. Základní podmínky pro získání stá e je
zájem o problematiku ivotního prost edí v regionu st ední a východní Evrop, aktivní práce v ekologické
nevládní organizaci, v k 20 a 30 let,dobrá znalost angli tiny psané i mluvené, ob anství v jedné z
astnických zemí. ty týdenní program logicky provázaných seminá , p edná ek a dal ích aktivit,
zam ených na zvlá tní pot eby regionu, nevládních organizací a jejich len , zahrnující: vedení vlastních
projekt , ízení nevládní organizace (NNO), strategické plánování, p íprava kampaní, práce s médii a
komunika ní schopnosti, fundraising, zapojování ve ejnosti, podnikatelské plány pro NNO, nevládní
organizace a ob anská spole nost, nové p ístupy v
ení problém ivotního prost edí, problematika
ístupu k EU. Ú astníci stá e mají p ístup ke v em zdroj m REC a mo nost pracovat na projektech pro
svou vlastní organizaci nebo spolupracovat na projektech s týmy z REC. Ú astníci stráví ty i týdny v
úst edí REC v Szentendre v Ma arsku (nedaleko Budape ti). REC kryje ve keré náklady ú asti.
Co podporuje
stá e pro mladé ochránce ivotního prost edí v úst edí REC v Szentendre v Ma arsku (nedaleko
Budape ti). REC kryje ve keré náklady ú asti.
Koho podporuje
mladé ochránce ivotního prost edí ze zemí st ední a východní Evropy a zemí bývalého Sov tského svazu
(v k 20-30let)
URL programu
http://www.reccr.cz
Cílové skupiny programu
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pracovníci NNO
Oblasti podpory
rozvoj neziskového sektoru, ivotní prost edí
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Ak ní plán Státního programu environmentálního
vzd lávání, výchovy a osv ty v eské republice na léta
2004 a 2006
(sou ást implementace Sm rnice . 90/313/EHS, o svobod p ístupu
k informacím o ivotním prost edí, která byla nahrazena Sm rnicí . 4/2003)
I. Pr ezová opat ení
II. Vzd lávání zam stnanc ve správních ú adech, ú edník v územních samosprávných
celcích a volených len zastupitelstev
III. D ti, mláde , pedagogi tí a odborní pracovníci
IV. Podniková a terciární sféra
V. Informace, osv ta a poradenství pro ve ejnost
VI. Personální a finan ní zabezpe ení Státního programu environmentálního vzd lávání,
výchovy a osv ty v eské republice na léta 2004 a 2006
VII. Doporu ení

I. Pr ezová opat ení
1. Vyu ívat stálou meziresortní pracovní skupinu p i Ministerstvu ivotního prost edí jako
konzulta ního orgánu pro koordinaci, pr
nou kontrolu a aktualizaci Státního programu
environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty v eské republice (dále jen „SP EVVO
R“). Meziresortní pracovní skupina je navr ena, jmenována a ízena ministrem ivotního
prost edí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: lenové vlády a vedoucí ostatních úst edních správních ú ad
2. Ka doro
vyhodnocovat pln ní úkol Ak ního plánu SP EVVO R, v etn efektivity
opat ení, jako zvlá tní sou ást Zprávy o stavu ivotního prost edí a dále pr
u
jednotlivých
opat ení
v
souladu
se
stanovenými
termíny
pln ní.
Termín: v dy k 30. zá í za uplynulý kalendá ní rok ka doro , tj. do konce zá í
následujícího roku
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: minist i p íslu ných ministerstev*)
Doporu ení: spolupracovat p i vyhodnocení pln ní Ak ního plánu SP EVVO R s Asociací
kraj , Svazem m st a obcí R, univerzitami, vysokými kolami, nestátními neziskovými
organizacemi.
3. Podporovat regionální a místní systémy EVVO
a) tvorbu regionálních a místních koncepcí EVVO,
b) realizaci regionálních a místních systém EVVO,
c) nabízet metodickou pomoc,
d) podporovat informovanost a spolupráci kraj , m st a obcí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí a ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy1)
Spolupráce: minist i íslu ných ministerstev, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primáto i a
starostové m st a obcí2).
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1)

§ 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, ve
zn ní zákona . 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , a § 16 zákona . 17/1992 Sb., o ivotním
prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis
2)
§ 2 odst. 2 a § 66 zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích
edpis
4. Rozpracovat ve své p sobnosti úkoly Ak ního plánu na léta 2004 - 2006 SP EVVO R na
úrovni úst edních správních ú ad a územních samosprávných celk .
Termín: do 30. ervna 2004
Odpovídá: lenové vlády, vedoucí ostatních úst edních správních ú ad
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primáto i a starostové m st a obcí2)
1)
§ 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, ve
zn ní zákona . 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , a § 16 zákona . 17/1992 Sb., o ivotním
prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis
2)
§ 2 odst. 2 a § 66 zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích
edpis
5. P i tvorb legislativy zohled ovat aspekty udr itelného rozvoje.
Termín: trvale
Odpovídá:
lenové vlády a vedoucí ostatních úst edních
Spolupráce: ostatní p edkladatelé návrh právních p edpis

správních

ú ad

6. Vytvá et podmínky pro mo nou ú ast ve ejnosti ve v ech ízeních, týkajících se ochrany
ivotního prost edí a p i p íprav nových nebo novelizovaných zákon , politik, rozpo
a
koncepcí a zajistit informovanost ve ejnosti v souladu se zákonem . 123/1998 Sb., o právu na
informace o ivotním prost edí, ve zn ní zákona . 132/2000 Sb., a v souladu s
mezinárodními smlouvami a dohodami.
Termín: trvale
Odpovídá:
lenové vlády a vedoucí ostatních úst edních správních ú ad
Spolupráce: ostatní p edkladatelé návrh právních p edpis
7. Vypracovat a schválit koncepce EVVO pro národní parky a správy chrán ných krajinných
oblastí v podob materiál , které respektují SP EVVO v R (v etn Ak ního plánu) a
jednotlivé krajské koncepce EVVO.
Termín: 30. erven 2004
Odpovídá: editelé správ národních park , editel Správy chrán ných krajinných oblastí
eské republiky (dále jen „Správa CHKO R“)
Spolupráce: ministr ivotního prost edí, editel eského ekologického ústavu
8. Zohled ovat cíle SP EVVO R p i tvorb a realizaci ostatních národních a nadnárodních
program .
Termín: trvale
Odpovídá:
lenové vlády a vedoucí ostatních úst edních správních ú ad
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy2)
1)
§ 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, ve
zn ní zákona . 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , a § 16 zákona . 17/1992 Sb., o ivotním
prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis
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2)

§ 2 odst. 2 a § 66 zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd
edpis )

ích

9. Monitorovat a cílen podporovat spole ný program M P A M MT pro rozvoj center a
st edisek ekologické (environmentální) výchovy s cílem stabilizovat sí t chto za ízení v
ka dém kraji a regionu. Pro innost center a st edisek ekologické (environmentální) výchovy
jsou hlavními partnery p edstavitelé ve ejné správy, v jejich regionu slu by poskytují.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministryn
kolství, mláde e a t lovýchovy
Spolupráce: Státní fond ivotního prost edí eské republiky (dále jen „SF P R“) a jiné
státní fondy, orgány kraje v p enesené p sobnosti

II. Vzd lávání zam stnanc ve správních ú adech, ú edník územních samosprávných
celk a volených len zastupitelstev
10. Koordinovat vzd lávání zam stnanc ve správních ú adech (s výjimkou zam stnanc ,
kte í vykonávají práce technického a obslu ného charakteru) v problematice ivotního
prost edí a udr itelného rozvoje s vyu itím vzd lávacích program garantovaných a pr
aktualizovaných M P.
Termín: v pr hu let 2004-2005 a dále trvale
Odpovídá: vedoucí Ú adu vlády R
11. Zabezpe ovat environmentální vzd lávání zam stnanc ve správních ú adech (s výjimkou
zam stnanc , kte í vykonávají práce technického a obslu ného charakteru) prost ednictvím
nabídky Institutu státní správy s vyu itím vzd lávacích program garantovaných a pr
aktualizovaných M P.
Termín: v pr hu let 2004-2005 a dále trvale
Odpovídá: vedoucí Ú adu vlády R
12. Zabezpe ovat environmentální vzd lávání zam stnanc v územních samosprávných
adech (s výjimkou zam stnanc , kte í vykonávají práce technického a obslu ného
charakteru) v problematice ivotního prost edí a udr itelného rozvoje, a to v souladu se
systémem vzd lávání ú edník územních samosprávných celk 3), a s vyu itím vzd lávacích
program garantovaných a pr
aktualizovaných ve spolupráci s M P.
3)
§ 20 zákona . 312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celk a o zm
kterých zákon
Termín: v pr hu let 2004-2005 a dále trvale
Odpovídá: ministr vnitra
13. Podporovat výzkumné projekty, jejich výsledky v praxi usnadní a zefektivní realizaci SP
EVVO
R nebo jeho cíl . Zam it se zejména na oblasti, v nich je úrove
environmentálního pov domí nízká a p itom jejich výkon významn ovliv uje budoucí i
sou asný stav ivotního prost edí.
Termín: trvale
Odpovídá: minist i p íslu ných ministerstev*)
Spolupráce: pod ízené správní ú ady, odborné ústavy a instituce p íslu ných ministerstev a
jednotliví odborníci
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14. Stabilizovat a metodicky podporovat funk ní sí pracovník ve ejné správy pov ených
odpov dností za EVVO.
Termín: 31. prosinec 2004
Odpovídá: lenové vlády, vedoucí ostatních úst edních správních ú ad , hejtmani1)
a primátor hl.m. Prahy
1)
§ 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, ve
zn ní zákona . 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , a § 16 zákona . 17/1992 Sb., o ivotním
prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis
Spolupráce: ministr ivotního prost edí (metodická podpora), p íslu ná ministerstva*) a jejich
pod ízené správní ú ady a odborné ústavy a instituce, primáto i a starostové m st a obcí2)
2)
§ 2 odst. 2 a § 66 zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení) ,ve zn ní pozd ích
edpis
15. V oblasti efektivní práce s ve ejností, vzd lávání a osv ty vytvo it systém vzd lávání pro
zam stnance a pracovníky institucí v resortu M P, jejich sou ástí innosti je práce s
ve ejností (prioritn nap . správy velkoplo ných chrán ných území, územní orgány, které
budou projednávat systém Natura 2000 atp.).
Termín: do 31. prosince 2004
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: editelé: správ národních park , Správy CHKO R, SF P R, eského
hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, eské geologické slu by, eské geologické slu by - Geofondu, Agentury
ochrany p írody a krajiny eské republiky, eské inspekce ivotního prost edí, Výzkumného
ústavu vodohospodá ského Tomá e G. Masaryka, eského ekologického ústavu
16. P i vytvá ení vzd lávacích program v ech typ zam ených na environmentální oblast
vyu ívat informa ní a komunika ní technologie.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy, ministr
informatiky, ministr vnitra a vedoucí Ú adu vlády R
Spolupráce: minist i p íslu ných ministerstev*)

III. D ti, mláde , pedagogi tí a odborní pracovníci
17. Cílen
podporovat dal í vzd lávání pedagogických pracovník
pro oblast
environmentálního vzd lávání, výchovy, osv ty a udr itelného rozvoje. Vyu ít k tomu nap .
Rozvojové programy dal ího vzd lávání pedagogických pracovník .
Termín: trvale
Odpovídá: ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy
Spolupráce: pod ízené správní ú ady M MT
Doporu ení spolupráce: d kani vysokých kol
18. Zohlednit EVVO v p ipravovaném profilu absolventa V
ípravu pedagogických pracovník .
Termín: trvale
Odpovídá: ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy
Spolupráce: pod ízené správní ú ady M MT

studijních program

pro
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19. Formulovat standardy vzd lávání pedagogických pracovník v EVVO na základ
minimálního v eobecného základu znalostí a dovedností student u itelství o ivotním
prost edí, udr itelném rozvoji a environmentální výchov :
a) v dal ím vzd lávání ídících pracovník ve kolství,
b) v dal ím vzd lávání v ech pedagogických pracovník .
Termín: 31. 12. 2004
Odpovídá: ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy
Spolupráce: pod ízené správní ú ady M MT
Doporu ení spolupráce: fakulty p ipravující u itele

IV. Podniková a terciární sféra
20. Informa , metodicky, p ípadn lektorsky podpo it problematiku environmentálního
vzd lávání v programech podnik .
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministr zem lství, ministryn zdravotnictví, ministr
pr myslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany
Spolupráce: p íslu né orgány územních samosprávných celk , SF P R a jiné státní fondy
21. Podporovat a propagovat pravidla ekologického zem lství, program rozvoje venkova,
informovat o politice potravinové bezpe nosti a prosazovat zásady etrného chování k
ivotnímu prost edí. Zabezpe it osv tu o významu sm rnic a zákon týkajících se trvale
udr itelného stavebnictví, trvale udr itelné dopravy, hospoda ení s energií, ochrany klimatu,
rámcové sm rnice o vodách apod. na podnikové úrovni.
Termín: trvale
Odpovídá: minist i p íslu ných ministerstev*)
Spolupráce: ministr ivotního prost edí
22. Zvy ovat odbornou úrove a zlep ovat dostupnost informací poskytovaných pro
komplexní informování podnikatelské ve ejnosti v oblasti ivotního prost edí v etn
vy kolení odborných pracovník pro environmentální poradenství (se zam ením zejména na
ivnostníky, malé a st ední podniky a na spolupráci s obcemi) v regionech v otázkách vztahu
podnikání a ivotního prost edí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr pr myslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zem lství
Spolupráce: p íslu né orgány územních samosprávných celk
23. Posilovat environmentální slo ku ve vzd lávacích rekvalifika ních programech. P i
íprav vyu ít externích finan ních a odborných zdroj . V rámci t chto program p ipravit a
zp ístupnit podnik m vzorové vzd lávací moduly vhodné pro jednotlivé sektory a skupiny
pracovník .
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministr zem lství, ministr pr myslu a obchodu,
ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj
Spolupráce: MPSV, pod ízené správní ú ady a odborné ústavy a instituce M P, MZe, MZ,
MPO, MD, MO, MMR
24. Vytvo it program k systematické podpo e environmentálního vzd lávání a osv ty
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ve ejnosti (spot ebitel , pracovník samospráv, malých a st edních podnik ) metodami
environmentálního (ekologického) poradenství.
Termín: 30. 6. 2004
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: ministr pr myslu a obchodu, ministr zem lství, p íslu né orgány územních
samosprávných celk , editel SF P R a editelé jiných státních fond
V. Informace, osv ta a poradenství pro ve ejnost
25. Poskytovat informace o místních Agendách 21 (MA21) a zaji ovat osv tu a poradenství
v oblasti uplat ování princip udr itelného rozvoje na místní a regionální úrovni.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, minist i p íslu ných ministerstev*) a vedoucí ostatních
úst edních orgán státní správy
Spolupráce:
editel
eského ekologického ústavu, p íslu né orgány územních
samosprávných celk
26. Poskytovat informace o mimoproduk ních funkcích zem lství a lesnictví
a o zem lství, p stování lesa a lesním hospodá ství etrném k ivotnímu prost edí.
Pro kolovat odborníky a zaji ovat ekologické poradenství.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr zem lství, ministr ivotního prost edí
Spolupráce: pod ízené správní ú ady a odborné ústavy a instituce MZe a M P, Kontrola
ekologického zem lství o.p.s.
27. Zaji ovat trvalou osv tu v oblasti vlivu dopravy na ivotní prost edí a ochranu klimatu.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr dopravy
Spolupráce: ministr ivotního prost edí, pod ízené správní ú ady a odborné ústavy a instituce
MD a M P
28. Vydávat, popularizovat a efektivn distribuovat materiály o problematice ivotního
prost edí a udr itelného rozvoje. P i uplat ování SP EVVO R zvý it spolupráci s
ve ejnoprávní televizí a rozhlasem, osv tovými a kulturn vzd lávacími za ízeními s cílem
sní it negativní vlivy konzumních spot ebitelských vzorc na ivotní prost edí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, minist i p íslu ných ministerstev*) a vedoucí ostatních
úst edních orgán státní správy
Spolupráce: p íslu né orgány územních samosprávných celk
29. Formulovat podmínky výb ru a podpory cílených mediálních kampaní v etn udílení a
propagace ocen ní, ú asti a prezentace na výstavách a veletrzích (v novaných r zným
oblastem podnikání) apod. Podílet se na akcích propagujících etrné zacházení se surovinami,
energiemi a etrné hospoda ení v krajin .
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministr zem lství, ministryn zdravotnictví, ministr
pr myslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany
Spolupráce: pod ízené správní ú ady a odborné ústavy a instituce M P, MZe, MZ, MPO,
MD, MO
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30. V rámci EVVO vytvá et prostor pro p ijetí d kladné ekologické da ové reformy
v souladu s principy udr itelného rozvoje tak, aby její zavád ní bylo ob any vy adováno a
kladn p ijímáno.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: minist i p íslu ných ministerstev*)
31. Vytvá et a zavád t systém dobrovolného zna ení výrobk , který by informoval
spot ebitele o materiálové a p epravní náro nosti daného výrobku v rámci celého jeho
ivotního cyklu p ípadn jeho významných ástí, a vhodn zvoleným komplexním
indikátorem (nap . ekologická stopa) informoval o celkové environmentální zát i vyvolané
výrobkem. Za lenit do systému koncept udr itelné spot eby.
Termín: trvale
Odpovídá:
ministr
pr myslu
a
obchodu
a
ministr
ivotního
prost edí
Spolupráce: minist i p íslu ných ministerstev*)
32. Cílen rozvíjet poradenskou innost zam enou k rozvoji podnikání, napl ující zárove i
zásady optimálního vyu ití p írodních zdroj , obzvlá
obnovitelných, environmentální
poradenské innosti organizací státní správy, malých a st edních podnikatelských subjekt a
NNO (v etn iniciace nových, auditování innosti a systému akreditací) za p edpokladu
vysoké profesionality.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministr zem lství, ministryn zdravotnictví, ministr
pr myslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, ministr práce
a sociálních v cí
Spolupráce: ministr financí, p íslu né orgány územních samosprávných celk , SF P R a
dal í státní fondy
33. Za le ovat environmentální (ekologické) poradenství v R do mezinárodních sítí a
mezinárodní spolupráce.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministr zem lství, ministryn zdravotnictví, ministr
pr myslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr práce a sociálních v cí, ministr
zahrani ních v cí
Spolupráce: p íslu né orgány územních samosprávných celk

VI. Personální a finan ní zabezpe ení SP EVVO

R na léta 2004 a

2006

34. Na centrální Správ CHKO R i správách jednotlivých CHKO z ídit pracovní místa pro
vzd lávání, osv tu a komunikaci s ve ejností.
Termín: do konce roku 2004 a dále trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: editel Správy CHKO R a editelé správ národních park
35. Na Ministerstvu obrany a Ministerstvu dopravy z ídit pracovní místa pro environmentální
vzd lávání, osv tu a komunikaci s ve ejností.
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Termín: do konce roku 2004 a dále trvale
Odpovídá: ministr obrany a ministr dopravy
36. Zajistit podmínky pro fungování pracovi plnícího funkci koordina ního, informa ního
a poradenského centra pro EVVO (v rámci restrukturalizace eského ekologického ústavu
zajistit 7 pracovních míst do roku 2006, tj. navý ení o 2,5 pracovního místa).
Termín:
31.12.
2004
a
dále
trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí
Spolupráce: editel eského ekologického ústavu
37. Vyhla ovat programy na podporu projekt zam ených k EVVO pro kolní i mimo kolní
innost.
Termín: ka doro
Odpovídá: ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy
Spolupráce: ministr ivotního prost edí a minist i p íslu ných ministerstev*), hejtmani1) ,
primátor hl.m. Prahy, primáto i a starostové m st a obcí2), státní fondy
1)
§ 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, ve
zn ní zákona . 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , a § 16 zákona . 17/1992 Sb., o ivotním
prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis
2)
§ 2 odst. 2 a § 66 zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích
edpis
38. P i p íprav státního rozpo tu na následující rok zapracují p íslu ná ministerstva
a úst ední orgány státní správy p edpokládané výdaje SP EVVO R do návrhu rozpo tu
kapitoly resortu. Obdobn by m ly postupovat i kraje a zapracovat p edpokládané výdaje SP
EVVO R na následující rok do návrhu svého rozpo tu. (Vzhledem k tomu, e se jedná o
vlastní finan ní prost edky kraj a o innost vykonávanou krajem v samostatné p sobnost,
nemohou jim úst ední orgány státní správy tuto povinnost ulo it). Financování SP EVVO R
musí být zaji no jak pro neinvesti ní výdaje, tak pro výdaje investi ní:
a) z vlastních rozpo tových zdroj
v etn
vyu ití racionaliza ních opat ení,
b) návrh na posílení (zvý ení) rozpo tu z prost edk státního rozpo tu a z rozpo tu kraje
(chyb jící prost edky na b né úkoly),
c) návrh na zvý ení rozpo tu z prost edk státního rozpo tu a z rozpo tu kraje (na mimo ádné
úkoly),
d) návrh financování SP EVVO R uplatní úst ední orgány státní správy i u státních fond v
R a zahrani ních zdroj .
Termín: v souladu s návrhem státního rozpo tu pro MF ka doro
(kraje krajského
rozpo tu)
Odpovídá: ministr ivotního prost edí a minist i p íslu ných ministerstev*), vedoucí ostatních
úst edních orgán státní správy, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy
1)
§ 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí, ve
zn ní zákona . 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , a § 16 zákona . 17/1992 Sb., o ivotním
prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis
Spolupráce: ministr financí
39. Zajistit v rámci posílených rozpo
a racionaliza ních opat ení pot ebné finan ní
prost edky v etn investi ních. Povinnost zabezpe it financování SP EVVO R p íslu í
zodpov dným i spolupracujícím subjekt m podle úkol Ak ního plánu. Vhodnou formou je i
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vyu ití ve ejných zakázek. Doporu ujeme vyu ívat i systém sdru ování prost edk . Mediální
a dal í aktivity práce s ve ejností financovat z kapitol ministerstev (eventuáln správních
ad ), podle v cné p íslu nosti.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí a minist i p íslu ných ministerstev*), vedoucí ostatních
úst edních orgán státní správy a p íslu né orgány územních samosprávných celk
Spolupráce: SF P R a dal í státní fondy
40. Zakotvit zavedení víceletého financování do podmínek dota ních podpor pro nestátní
neziskové organizace na státem podporovanou innost (do pravidel pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpo tu) a do návrh p íslu ných
souvisejících zákon .
Termín: v souladu s návrhem pravidel poskytování prost edk nestátním neziskovým
organizacím
Odpovídá: ministr ivotního prost edí, ministr financí a minist i p íslu ných ministerstev*)
Spolupráce: vedoucí ostatních úst edních orgán státní správy, Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace, SF P
R a jiné státní fondy, p íslu né orgány územních
samosprávných celk
41. Hledat, dojednat a vyu ívat p i financování EVVO mo nou spolupráci s podporou
zahrani ních zdroj pomoci. Pro financování nadnárodních program nebo p i pln ní úkol
EVVO vyplývajících z mezinárodních dohod spolupracovat s MF na vytvo ení pot ebných
podmínek.
Termín: postupn , trvale
Odpovídá: ministr ivotního prost edí a ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy ve
spolupráci s ministrem zahrani ních v cí
Spolupráce: ministr financí a minist i p íslu ných ministerstev*), vedoucí ostatních úst edních
orgán státní správy
42. P ipravit podmínky pro realizaci projekt EVVO podpo ených z fond Evropské unie
nap . v návaznosti na Sektorový opera ní plán Rozvoje lidských zdroj , Spole ný regionální
opera ní program - z Evropského sociálního fondu atd.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr práce a sociálních v cí, ministr ivotního prost edí, ministryn kolství,
mláde e a t lovýchovy
Spolupráce: minist i p íslu ných ministerstev*), vedoucí ostatních úst edních orgán státní
správy a p íslu né orgány územních samosprávných celk
43. Zvý it poskytovanou zahrani ní rozvojovou pomoc v oblasti vzd lávání a osv ty k
udr itelnému rozvoji ve spolupráci s Organizací spojených národ .
Termín: trvale
Odpovídá: ministr zahrani ních v cí
Spolupráce: ministr ivotního prost edí, ministryn kolství, mláde e a t lovýchovy, ministr
financí a minist i ostatních p íslu ných ministerstev*)

VII. Doporu ení
44. Aktivn spolupracovat s meziresortní pracovní skupinou EVVO p i M P a poskytovat
informace pro pr
nou kontrolu pln ní a aktualizace SP EVVO
R.
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Doporu ení je ur eno: kraj m, hl. m. Praze, statutárním m st m4) a obcím s roz enou
sobností
4)
§ 4 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
45. Iniciovat a podporovat fungování poradních sbor EVVO na úrovni v ech kraj a dle
mo ností na úrovni m st a vypracovat metodická doporu ení pro poradní sbory EVVO na
úrovni kraj a m st.
Doporu ení je ur eno: kraj m, hl. m. Praze, statutárním m st m4) a obcím s roz enou
sobností
4)
§ 4 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
46. Na v ech úrovních ve ejné správy rozpracovat úkoly Ak ního plánu na léta 2004 - 2006
SP EVVO R.
Doporu ení je ur eno: kraj m, hl. m. Praze, statutárním m st m4) a obcím s roz enou
sobností
4)
§ 4 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
47. Vyu ívat speciální programy environmentálního minima pro vzd lávání zastupitel v ech
stup samosprávy, zejména starost .
Termín: trvale, aktualizace jednou ro
Spolupráce: organizace ízené M P a MV
Doporu ení je ur eno: kraj m, hl. m. Praze, statutárním m st m4) a obcím s roz enou
sobností
4)
§ 4 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
48. Zajistit finan ní podporu EVVO v souladu s krajskými koncepcemi EVVO a ve smyslu
SP EVVO R.
Doporu ení je ur eno: kraj m, hl.m. Praze, statutárním m st m4) a obcím s roz enou
sobností
4)
§ 4 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
49. Za azovat environmentální vzd lávání a problematiku udr itelného rozvoje do studijních
program v ech univerzit a ostatních vysokých kol od za átku akademického roku 20042005 ( íjen 2004).
Doporu ení je ur eno: rektor m univerzit a ostatních vysokých kol
50. Formulovat standardy vzd lávání pedagogických pracovník v EVVO na základ
minimálního v eobecného základu znalostí a dovedností student u itelství o ivotním
prost edí, udr itelném rozvoji a environmentální výchov v pregraduální p íprav v ech
pedagogických pracovník .
Doporu ení je ur eno:
rektor m univerzit
a ostatních
vysokých
kol
4)§ 4 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
Poznámka:
*)
Pro pot eby tohoto usnesení se p íslu nými ministerstvy rozumí ta ministerstva, která plní
úkoly SP EVVO R konkrétn stanovené v Ak ním plánu. P íslu nými ministerstvy jsou:
Ministerstvo ivotního prost edí (dále jen “M P”), Ministerstvo kolství, mláde e a
lovýchovy (dále jen “M MT”), Ministerstvo vnitra (dále jen “MV”), Ministerstvo pro
místní rozvoj (dále jen “MMR”), Ministerstvo zem lství (dále jen “MZe”), Ministerstvo
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dopravy (dále jen “MD”), Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále jen “MPO”), Ministerstvo
zdravotnictví (dále jen “MZ”), Ministerstvo obrany (dále jen “MO”), Ministerstvo kultury
(dále jen “MK”), Ministerstvo práce a sociálních v cí (dále jen “MPSV”), Ministerstvo
financí (dále jen “MF”), Ministerstvo informatiky (dále jen “MI”), Ministerstvo zahrani ních
cí (dále jen “MZV”).
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