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Úvod
Zpracování Koncepce environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty Ústeckého kraje
(dále jen EVVO) zadal Odbor ivotního prost edí a zem lství Krajského ú adu Ústeckého
kraje na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . 51/52/2003 ze dne 15.1.2003.
Zadání po adovalo vytvo it dokument, který bude zohled ovat po adavky platných právních
norem R a mezinárodní závazky, kterými je R ve vztahu k EVVO vázána.
Touto koncepcí vznikl pro p edstavitele Ústeckého kraje první souborný materiál, který
podrobn mapuje aktuální stav v oblasti EVVO a s tím související aktivity v této oblasti na
území kraje. Vznikal soub
s podobnými dokumenty, které se zpracovávaly v ostatních
krajích R, kde tým zpracovatel erpal zku enosti.
Mimo ádnost dokumentu spo ívá v realiza ním týmu pro jeho zpracování, který tvo ilo
konsorcium 5 subjekt z oblasti neziskového sektoru, kolství (st edního i vysokého)
a Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. jako vedoucího týmu. Tím do lo
k vyu ití znalostí a zku eností zna ného potenciálu této pon kud opomíjené oblasti.
Základní obsah, který vyplynul ze zadání byl dopln n dal ími neopomenutelnými skute nosti
a d le itými informacemi, které byly zji ny b hem zpracování, zejména problematikou
EVVO ve ve ejné správ (p íloha .3 analytické ásti).
Koncepce obsahuje dv hlavní ásti. Analytická ást popisuje základní východiska EVVO,
terminologii, strukturu zaji ní v R a analýzu stavu v Ústeckém kraji. Návrhová ást obsahuje
návrh a popis systému v Ústeckému kraji (v etn popisu modelu optima fungování v kraji),
management rozvoje EVVO v kraji a návrhu opat ení k dosa ení cíl .
Program je zpracován ve t ech svazcích:
• analytická ást a jejich 6 p íloh:
- odhad po tu potenciálních p íjemc EVVO v Ústeckém kraji
íklady Místních agend 21
- EVVO v Obcích s roz enou p sobností
- databáze potenciálních finan ních zdroj
- 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)
- dotazníky vyu ívané pro zji ní stavu EVVO v Ústeckém kraji (dotazníky pro koly,
obce, ekocentra, NNO, DDM, CHKO+ZOO, kulturní a sociální za ízení a pro
podnikatelský sektor)
• návrhová ást je hlavní ástí koncepce obsahuje zejména management EVVO v kraji, návrh
programu environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty v Ústeckého kraje jako dota ního
titulu Ústeckého kraje, strategické cíle, priority a celkem 19 opat ení k napln ní celkem
5 priorit. Ka dé opat ení je rozvedeno a do úrovn konkrétních podporovaných aktivit,
edpokládaných dopad a cílových skupin.
• stru ný souhrn je zkráceným výstupem v ech 4 kapitol dokumentu ur ený pro schválení
koncepce v Rad Ústeckého kraje a v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Tento materiál je d le itým nástrojem pro zahájení systematické práce v r zných oborech
lidské innosti, které souvisí s EVVO. M e zárove poslou it jako informace pro ve ejnost,
které je Ústecký kraj, jako orgán územní samosprávy, povinen o své innosti poskytovat dle
zákona .106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím.
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4. Stanovení cíl , priorit a opat ení (návrhová ást)
4.1 Návrh a popis systému EVVO
4.1.1. Vize „Systém EVVO v kraji v roce 2010“
Podpora ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty (dále jen EVVO) je pova ována za prioritní
podmínku udr itelného rozvoje Ústeckého kraje. K tomu je vytvo en a krajem podporován
efektivní a otev ený systém EVVO, zalo ený na spolupráci ve ejné správy, neziskového
a podnikatelského sektoru, opírající se o sí st edisek ekologické výchovy a ekologických
informa ních a poradenských st edisek a o systém grant a zakázek ve ejné správy. Tento
systém vede ke zvy ování ekologického v domí obyvatel Ústeckého kraje, k jejich zapojení
do rozhodování a ke zodpov dnému jednání ve prosp ch udr itelného rozvoje jednotlivých
míst, obcí a kraje.
4.1.2. Popis optimáln fungujícího systému EVVO a princip jeho fungování
Obr. 4.1 – Grafické znázorn ní systému EVVO
Systém EVVO v Ústeckém kraji
Programy pro rozvoj
EVVO ÚK
Státní správa
Projekty (zakázky)
Ústeckého kraje

FINANCE
MANAGEMENT
SYSTÉMU EVVO

Jiné zdroje

Samospráva Ústeckého
kraje a obcí
Samospráva
neziskového sektoru
St ediska EVVO

ÍZENÍ AKTIVIT EVVO

koly a kolská
za ízení

Ve ejná správa

Realiza ní skupina: Z , S ,
, Pedagogická centra,
kolská za ízení, SEV

Realiza ní skupina: M Ú,
ObÚ, KÚ

Cílová skupina: áci, pedagogové, ostatní zam stnanci

Cílová skupina: ú edníci,
politici, vedoucí p edstavitelé
samosprávy, ob ané

NNO a ve ejnost

Realiza ní skupina:
ekocentra, SEV, d tské
organizace, kulturní a soc.
za ízení, dobrovolníci..
Cílová skupina: d ti a
mláde , dosp lá ve ejnost

Podniková sféra

Realiza ní skupina: Podniky,
poradenské firmy, vzd lávací
za ízení, specializované NNO
Cílová skupina: zam stnanci,
management

•

Koordinace na celokrajské úrovni: Je vytvo ena jasná koordina ní struktura EVVO,
která zahrnuje p íslu né p edstavitele kraje, pracovníky pro EVVO p íslu ných odbor
KÚ, organizace vykonávající metodickou a konzulta ní innost na celokrajské úrovni
a krajskou pracovní skupinu EVVO.

•

Sí st edisek: V kraji funguje sí st edisek ekologické výchovy a ekologických
informa ních a poradenských st edisek, pravideln podporovaných krajem a obcemi, pro
vykonávají slu by.
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•

Informa ní systém EVVO: Existují webové stránky EVVO v kraji a krajský informa ní
zpravodaj EVVO, které jsou koordinovány a propojeny s obdobnými celostátními médii.

•

Spolupráce a komunikace: Mezi organizacemi innými v EVVO existuje astá vým na
informací o nabízených akcích a slu bách, probíhají i spole
koordinované akce v rámci
kraje a men ích region .

•

Finan ní podpora kraje: Kraj vypisuje grantová ízení pro oblast EVVO k vyhledávání
nových iniciativ a pravideln zakázkami a p ísp vky finan
zaji uje a podporuje stálé
aktivity EVVO – rozsah podpory je srovnatelný s ostatními kraji v R. Jsou podporovány
i investice.

•

Podpora m st a obcí: ada m st a obcí podporuje aktivity v EVVO v rámci své územní
sobnosti obdobnými mechanismy jako kraj.

•

Zapojení kol: Tém na v ech základních a st edních kolách jsou ustanoveni
koordináto i EVVO, kte í jsou za tuto innost nále it ohodnocováni. ada kol realizuje
své vlastní ekologické projekty, mj. zam ené na ekologizaci prost edí kol a jejich okolí.
koly jsou k této innosti motivovány ohodnocením a granty. V sítích kol zam ených na
EVVO je alespo dvojnásobek kol oproti roku 2002.

•

Zapojení NNO: V kraji fungují erudované a respektované NNO zam ené na ivotní
prost edí, ve ejnou správou jsou vnímány jako d le itý partner. NNO navzájem dob e
komunikují a koordinují svou innost

•

EVVO v m stech a obcích a zapojení ve ejnosti: kolik m st a obcí realizuje Místní
agendu 21. Do EVVO se zapojuje pravideln ada kulturních a osv tových za ízení –
nap . knihovny.

•

Zapojení podnik :
které podniky v kraji realizují vzd lávací programy pro své
zam stnance a pravideln se zapojují do podpory i p ímo do realizace aktivit EVVO.
Znásobil se po et podnik s ISO 14001/EMAS i majících ve výrobním programu E V.

•

Instituce ve ejné správy p íkladem: Krajský ú ad, jím z izované instituce a n které
stské a obecní ú ady mají ekologicky etrný provoz.

•

Zapojení partner mimo kraj: Na EVVO v kraji se podílejí nap . celostátní sít EVVO
a organizace p sobící v EVVO, partnerská provincie Ji ní Holandsko a Svobodný stát
Sasko apod.

4.1.3. Stanovení hlavních cíl k vytvo ení funk ního systému EVVO (propojení
ech sektor ob anské spole nosti) v kraji
Za hlavní cíle krajského systému EVVO je mo né pova ovat:
•

vytvo ení základních podmínek pro EVVO prost ednictvím zakotvení v dokumentech

•

vytvo ení zdroj a mechanism stálé podpory EVVO v kraji prost ednictvím vytvo ení
systému financování

•

zaji ní metodické a konzulta ní podpory EVVO a trvalé komunikace a spolupráce mezi
jednotlivými sektory a institucemi innými v EVVO prost ednictvím personálního
a institucionálního zaji ní (managementu)

•

zaji ní systematické nabídky aktivit a slu eb v EVVO vyvá en zam ených na v echny
cílové skupiny (d ti a mláde , ve ejnost, ve ejnou správu, podnikatelský sektor apod.).
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4.1.4 Stanovení prioritních cíl v jednotlivých asových úsecích (dlouhodobé,
st edn dobé, krátkodobé, pr
né)
Prioritními cíli vytvá ení systému EVVO v kraji (dále rozpracovanými v jednotlivých
asových úsecích) je:
A. Zakotvení EVVO v dokumentech kraje
B. Personální a institucionální zaji

ní (management) EVVO

C. Vytvo ený systém financování EVVO
D. Rozvoj aktivit EVVO
D.1. Rozvoj pr ezových (mezisektorových) aktivit EVVO
D.2. Rozvoj aktivit EVVO v prioritních oblastech
D.2.1. Rozvoj aktivit EVVO ve ve ejné správ
D.2.2. Rozvoj aktivit EVVO na kolách a ve kolských za ízeních
D.2.3. Rozvoj aktivit EVVO v oblasti zapojování ve ejnosti a NNO
D.2.4. Rozvoj aktivit EVVO v podnikatelské sfé e

Obr. . 4/2 – Grafické znázorn ní vazeb mezi prioritními cíly
Zakotvení EVVO
v dokumentech kraje

Personální a institucionální
zaji ní EVVO

Pr

Aktivity EVVO ve
ve ejné správ

Systém
financování EVVO

ezové aktivity
EVVO

Aktivity EVVO ve
kolách a kolských
za ízeních

Aktivity EVVO
v oblasti NNO a
zapojování ve ejnosti

Aktivity EVVO
v podnikatelské sfé e

A. Dokumenty
Dlouhodobý cíl (2010): Zakotvení EVVO v dokumentech kraje
EVVO se promítne do v ech relevantních strategických a programových dokument kraje,
etn Programu rozvoje kraje, dokument na úseku ivotního prost edí, kolství, mláde e
a t lovýchovy a regionálního rozvoje.
Pr
ný cíl: Napl ování koncepce EVVO bude pravideln vyhodnocováno a koncepce
EVVO bude pravideln aktualizována (nejpozd ji v dy po 3 letech).
St edn dobý cíl (2006): EVVO se promítne do nov vytvá ených a aktualizovaných
strategických a programových dokument kraje. Koncepce EVVO bude nejpozd ji po t ech
letech aktualizována.
Krátkodobý cíl (2004): Základním dokumentem k EVVO v rámci kraje bude schválená
koncepce EVVO ÚK.
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B. Lidé a instituce (management)
Dlouhodobý cíl (2010): Personální a institucionální zaji ní (management)
V kraji funguje ada institucí, které se podílejí na systému EVVO. V nich je realizace EVVO
personáln zaji na. Na celokrajské úrovni hrají ve výkonu EVVO klí ovou roli p íslu né
odbory Krajského ú adu a jejich pracovníci pro EVVO, jedna nebo více odborných
servisních organizací s celokrajskou p sobností, Krajská rada EVVO a Stálá pracovní skupina
EVVO. Kostrou praktické EVVO v kraji je sí st edisek ekologické výchovy, ekologických
informa ních a poradenských st edisek a ekocenter, vytvá ená s podporou orgán kraje.
Pr
ný cíl 1: Krajská rada EVVO a stálá pracovní skupina se schází minimáln 2x ro
a její lenové pr
navzájem komunikují.
St edn dobý cíl 1 (2006): Vzájemná komunikace a koordinace probíhá prost ednictvím
Krajské rady EVVO a stálé pracovní skupiny EVVO, která je otev ena v em institucím
inným v EVVO v rámci kraje, má propojení s orgány kraje a je reprezentativním partnerem
kraje v otázkách EVVO. Je zaji no jejich trvalé administrativní zázemí.
Krátkodobý cíl 1 (2004): Je ustanovena Krajská rada EVVO a stálá pracovní skupina EVVO
a vytvo en systém pr
né komunikace jejich len .
St edn dobý cíl 2 (2006): Profesionální personální zaji ní na KÚ. Na odboru kolství
a na odboru ivotního prost edí KÚ pracují pracovníci odpov dní za oblast EVVO
s dostate ným asovým úvazkem, na dal ích relevantních odborech existují kontaktní
pracovníci.
Krátkodobý cíl 2 (2004): Na odboru kolství a na odboru ivotního prost edí KÚ jsou ur eni
pracovníci odpov dní za oblast EVVO.
St edn dobý cíl 3 (2006): Odborné zaji ní EVVO na úrovni kraje. Odborné innosti
pravideln zaji uje jedna nebo více vybraných organizací specializovaných na EVVO
(= existuje krajské metodické a konzulta ní pracovi pro EVVO).
Krátkodobý cíl 3 (2004): Pln ní n kterých pr ezových odborných inností (nap . vedení
databází, metodická a poradenská innost, pravidelné ení informací) je zaji no na zakázku
kraje prost ednictvím vybrané/-ých organizace/-í inné/-ých v EVVO.
St edn dobý cíl 4 (2006): Sí st edisek ekologické výchovy a ekologických informa ních
a poradenských st edisek (ekocenter) tvo í základní kostru pro praktickou realizaci EVVO
v kraji, regionech, obcích. Jsou pravideln podporována krajem a obcemi, pro n vykonávají
slu by.
Pr
ný cíl 4: Sí je pr
dopl ována o nov vzniklá pracovi , která mají potenciál
plnit funkci st ediska ekologické výchovy a/ i ekologického informa ního a poradenského
st ediska.
Krátkodobý cíl 4 (2004): Jsou vybrána a podpo ena pracovi , která mají potenciál plnit
funkci st ediska ekologické výchovy a/ i ekologického informa ního a poradenského
st ediska.

Strana 76 (celkem 127)

Koncepce environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty Ústeckého kraje
C. Finance
Dlouhodobý cíl (2010): Vytvo ený systém financování EVVO
Základem systému financování EVVO v kraji jsou zdroje kraje:
- Zvlá tní grantový program EVVO, který umo ní podporu iniciativy r zných subjekt
EVVO.
- Zakázky z rozpo tu kraje a KÚ, které zajistí realizaci dlouhodobých systematických
inností, které tvo í základ systému EVVO
Sou ástí systému jsou dal í zdroje mimo rozpo et kraje, p em krajský systém EVVO
usnadní p ístup k nim. K t mto zdroj m pat í projekt spolupráce Provincie Ji ní Holandsko
a Ústeckého kraje „Ekologická výchova v severních echách“, p eshrani ní spolupráce se
Svobodným státem Sasko, prost edky státu a státních fond , EU, m st a obcí a soukromé
prost edky (podniky, nadace).
St edn dobý cíl 1 (2006): Granty kraje. Zam ení grantových program je upraveno podle
zku eností z p edchozích let.
Pr

ný cíl 1: Grantové programy pro EVVO jsou vypisovány ka doro

.

Krátkodobý cíl 1 (2004): Jsou vypsány první grantové programy pro EVVO, vyvá en
zam ené na prioritní oblasti, na podporu kolní i mimo kolní EVVO, procesu MA 21, osv tu
ve ejnosti, vznik a rozvoj ekocenter apod.
St edn dobý cíl 2 (2006): Zakázky z rozpo tu kraje a krajského ú adu (zejména odboru
P a odboru kolství) zajistí realizaci dlouhodobých systematických inností, které tvo í
základ systému EVVO a které kraj chápe jako standardní slu bu pro své ob any.
Pr

ný cíl: Zakázky z rozpo tu kraje jsou vypisovány ka doro

.

Krátkodobý cíl 2 (2004): Je vytvo en systém zakázek z rozpo tu krajského ú adu (zejména
odboru P a odboru kolství) a z rozpo tu kraje.
St edn dobý cíl 3 (2006): Usnadn ní p ístupu k dal ím zdroj m R, EU, obce a m sta,
soukromé zdroje – nadace apod.) díky vzniku krajského systému EVVO. Zdroje obcí a m st
jsou sm ovány p edev ím do zaji ní inností, které probíhají v dané lokalit a jsou svého
druhu slu bou pro ob any, zejména pak pravidelné innosti. Ostatní zdroje financují i
kofinancují innosti, které jsou mimo mo nosti kraje, obcí a m st i jednotlivých organizací,
zejména pak akce rozvojové a investi ní.
Pr
ný cíl 3: Kraj podporuje financování aktivit r zných subjekt
zdroj , motivuje obce a m sta v kraji k podpo e EVVO.

v kraji z vn

ích

Krátkodobý cíl 3 (2004): Do financování EVVO v kraji bude zapojeno n kolik vn ích
zdroj , bude zmapováno financování EVVO m sty a obcemi jako podklad pro jejich budoucí
motivaci.

D. Aktivity
Dlouhodobý cíl (2010): Rozvoj aktivit EVVO
Výsledkem fungujícího krajského systému EVVO je pestré spektrum inností pro r zné
cílové skupiny (d ti a mláde , ve ejnost, ve ejnou správu, podnikatelskou sféru…), p em
obzvlá tní pozornost v rámci krajské koncepce vy adují pr ezové innosti celokrajského
významu (viz kap. 4.1.).
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D.1 Rozvoj aktivit EVVO v pr

ezové aktivity

St edn dobý cíl (2006): Rozvoj pr ezových (mezisektorových) aktivit EVVO - kvalitní
monitoring a ení informací, metodická podpora a prezentace aktivit EVVO v rámci
kraje, spolupráce, partnerství a komunikace subjekt EVVO.
Stav EVVO v Ústeckém kraji je monitorován, existuje aktuální adresá a databáze. Instituce
inné v EVVO mezi sebou dob e komunikují a spolupracují. innost v EVVO je
prezentována. Významný je i podíl partner mimo kraj – nap . celostátních sítí EVVO
a organizací p sobících v EVVO a zahrani ních partner
Pr
ný cíl 1: Kvalitní monitoring. Bude probíhat soustavný sb r informací o EVVO
v kraji. Pr
ná aktualizace souhrnného adresá e a databáze institucí, osobností, aktivit.
Krátkodobý cíl 1 (2004): Vytvo ení souhrnného adresá e a databáze institucí, osobností,
aktivit.
Pr
ný cíl 2:
ení informací o EVVO – krajský informa ní systém EVVO.
Poskytování informací subjekt m EVVO – prost ednictvím webových stránek a pravidelného
vydávání ti ného a/ i elektronického zpravodaje – informa ního materiálu EVVO, v etn
aktuální nabídky aktivit organizovaných subjekty EVVO.
Krátkodobý cíl 2 (2004): Vznik webových stránek a krajského zpravodaje EVVO.
Pr
ný cíl 3: Zaji
v EVVO v kraji.

ní trvalé metodické podpory a konzultací pro subjekty inné

Krátkodobý cíl 3 (2004): Jedna nebo více vybraných organizací specializovaných na EVVO
za ne poskytovat metodické a konzulta ní slu by v EVVO subjekt m v jednotlivých
sektorech (viz 4.2.).
Pr
ný cíl 4: Pravidelné setkávání subjekt EVVO. Organizace pravidelné krajské
konference EVVO v Ústeckém kraji a organizace dal ích spole ných akcí na základ nám
subjekt EVVO v regionu.
Krátkodobý cíl 4 (2004): Uspo ádání krajské konference EVVO v Ústeckém kraji.
Pr
ný cíl 5: Rozvinutí spolupráce se zahrani ím – zejména s partnerskou provincií
Ji ní Holandsko a se Svobodným státem Sasko.
Krátkodobý cíl 5 (2004): Realizace zapo atých spole ných projekt EVVO s partnerskou
provincií Ji ní Holandsko.
D.2 Aktivity EVVO v jednotlivých prioritních oblastech
Dlouhodobý cíl (2010): Rozvoj aktivit EVVO v jednotlivých prioritních oblastech
D.2.1 Rozvoj aktivit EVVO ve ve ejné správ
St edn dobé cíle (2006):
• Vytvo ení systému vzd lávání zam stnanc ve ejné správy a volených zástupc ve ejnosti
(zastupitel ).
• Vytvo ení systému nástroj pro podporu ekologického chování obcí, svazku obcí a kraje.
• Podpora sítí obcí a m st zabývajících se EVVO (nap . MA 21, Zdravá m sta, Program
obnovy venkova)
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Pr
ný cíl: Rozvoj EVVO ve ve ejné správ . Zvý ení aktivit ve ejné správy v oblasti
informování obyvatel o EVVO, zlep ení vzájemné komunikace mezi ve ejnou správou
a ve ejností v obcích za ú elem zapojení ve ejnosti do ení komunálních problém P
Krátkodobý cíl (2004): viz Opat ení v kap. 4.3.
D.2.2 Rozvoj aktivit EVVO na kolách a ve kolských za ízeních
St edn dobé cíle (2006):
• Zaji ní informovanosti editel kol a kolských za ízení
• Vytvo ení pestré nabídky výukových program , kolních ekologických projekt ,
materiál a publikací kolám
• Podpora sít
i sítí kol zabývajících se EVVO a podpora setkávání a vzájemné
komunikace kol
• Vznik konzulta ních st edisek a metodická pomoc kolám p i realizaci EVVO
• Ucelená nabídka kurz v rámci dal ího vzd lávání pracovník EVVO (seznámení editel
kol s problematikou, základní kurz EVVO pro koordinátory EVVO a pro týmy kol,
specializované seminá e pro jednotlivé aprobace, pedagogický klub pro hlub í zájemce
o EVVO).
Pr
ný cíl: Rozvoj EVVO ve kolách a kolských za ízení. Za len ní EVVO a zásad
udr itelného rozvoje do vzd lávací innosti (v etn jednotlivých vyu ovacích p edm
a mimo kolních aktivit) a do provozu kol a kolských za ízení. Zvý ení ekologické
gramotnosti pedagog v ech stup
a aprobací a vzd lávání koordinátor EVVO na
uvedených vzd lávacích za ízeních (pregraduální i dal í vzd lávání pedagogických
pracovník ).
Krátkodobý cíl (2004): viz Opat ení v kap. 4.3.
D.2.3 Rozvoj aktivit EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti
St edn dobé cíle (2006):
Z vy len ných prioritních oblastí je tato nej ir í a nejrozmanit í co do spektra nástroj
a institucí. Z hlediska krajského systému EVVO je u ite né zam it se zejména na vytvo ení
nabídky aktivit a slu eb v t chto okruzích
•

Osv ta iroké ve ejnosti (zahrnující mj. p sobení médií, informa ní kampan , nau né
stezky, kulturní a spole enské akce, p edná ky apod.)

•

Poradenství jako dlouhodobou systematickou innost

•

Zapojování ve ejnosti do
agendy 21

•

Mimo kolní EVVO d tí v etn vzd lávání pracovník NNO, pedagog volného asu
a vedoucích d tských kolektiv v oblasti EVVO

ení otázek P v etn propagace a podpory proces Místní

Pr
ný cíl: Rozvoj EVVO v oblasti zapojování ve ejnosti a v oblasti NNO. Podpora
aktivit zam ených na zapojování ve ejnosti a na EVVO ve ejnosti, v etn d tí a mláde e,
podpora NNO a dal ích organizací nabízejících EVVO ve ejnosti (d le itou roli zde hraje
krom NNO také ve ejná správa – tedy obce a m sta, média, kulturní instituce…), podpora
vzájemné spolupráce, koordinace a komunikace NNO v EVVO a za len ní EVVO do
spole ných systém kolení pracovník NNO.
Krátkodobý cíl (2004): viz Opat ení v kap. 4.3.
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D.2.4 Rozvoj aktivit EVVO v podnikatelské sfé e
St edn dobé cíle (2006):
Sou ástí systému EVVO by se m ly ve st edn dobém horizontu stát:
• nabídka vzd lávání managementu i pracovník
• podpora sítí podnik se vztahem k EVVO ( eská podnikatelská rada pro UR, CEMC,
zem lci - lenové svaz ProBio i ECEAT)
• propagace a ohodnocení podnik aktivních v EVVO
• podpora setkávání a vzájemné komunikace v EVVO
Pr
ný cíl: Rozvoj EVVO v podnikatelské sfé e. Zvý ení vzd lanosti zam stnanc
podnik na v ech stupních v otázkách P, zlep ení osv ty, informovanosti a odborné podpory
pro uplat ování ekologického systému ízení podnik , isté produkce a nejlep ích dostupných
technologií, zvý ení politické podpory spolupráce podnik s ve ejností, ve ejnou správou
a NNO p i ení otázek ivotního prost edí v regionu. Podnikatelský sektor navíc m e být
do budoucna významným zdrojem podpory EVVO i v jiných prioritní oblastech.
Krátkodobý cíl (2004): viz Opat ení v kap. 4.3.
4.1.5 Zp sob a asový úsek vyhodnocení úrovn a funk nosti systému EVVO
v kraji
Vyhodnocení úrovn a funk nosti systému bude provedeno dle dále uvedených indikátor
ících dosa ení stanovených cíl ve 3 asových horizontech:
a) krátkodobém (31. 12. 2004)
b) st edn dobém (31. 12. 2006)
c) dlouhodobém (31. 12. 2010)
ítkem úsp chu bude stabilní nebo rostoucí charakter hodnot následujících indikátor
v porovnání se stavem k 31. 12. 2003.
Za vyhodnocení zodpovídá u cíl A, B, C, D1, D.2.1., D.2.3. a D.2.4. odbor ivotního
prost edí KÚ, u cíle D.2.2. odbor kolství KÚ, které tuto odpov dnost mohou smluvn p enést
na vybraného partnera. V echny cíle bude posuzovat Krajská rada EVVO nebo smluvn
vybraný odborný partner.

ehled cíl a navr ených indikátor :
(v závorce je uvedeno ke kterému asovému horizontu bude indikátor hodnocen)
A. Zakotvení EVVO v dokumentech kraje
Indikátory:
• explicitní za len ní podpory EVVO do Programu rozvoje kraje (c)
• mno ství dal ích relevantních dokument kraje explicitn formulujících podporu EVVO
(a, b, c)
• provedení aktualizace Koncepce EVVO nejpozd ji po t ech letech (b, c)
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B. Personální a institucionální zaji

ní (management) EVVO

Indikátory:
• existence Krajské rady EVVO a Stálé pracovní skupiny EVVO (a, b, c)
• etnost setkání Krajské rady EVVO a Stálé pracovní skupiny EVVO (a, b, c)
• rozsah úvazk pro EVVO v rámci odbor KÚ (a, b, c)
• existence jedné nebo více organizací zaji ujících na zakázku kraje funkci krajského
metodického a konzulta ního pracovi pro EVVO (a, b, c)
• mno ství prost edk vynalo ených na metodické a konzulta ní slu by v EVVO v kraji
(a, b, c)
• mno ství st edisek ekologické výchovy a ekologických informa ních a poradenských
st edisek, vydávajících alespo jednou ro
ve ejn dostupnou nabídku slu eb
a prokazateln pravideln poskytujících otev ené slu by v EVVO (tj. nejen vlastním
pracovník m, ák m, student m i len m) v rozsahu alespo 100 hodin ro
(a, b, c)
C. Vytvo ený systém financování EVVO
Indikátory:
• mno ství prost edk vynalo ených na EVVO z rozpo tu kraje a KÚ (granty + p ísp vky +
zakázky) (a, b, c)
• stabilita (dlouhodobost) zakázek kraje na systematické innosti (viz D.1.) v oblasti EVVO
(b, c)
• mno ství prost edk vynalo ených na EVVO z rozpo tu m st a obcí (b, c)
• mno ství prost edk vynalo ených na EVVO v kraji z dal ích zdroj (b, c)
D. Rozvoj aktivit EVVO
D.1 Rozvoj pr ezových (mezisektorových) aktivit EVVO
Indikátory:
• mno ství polo ek a aktuálnost údaj v adresá i a databázi EVVO (a, b, c)
• existence webových stránek EVVO a mno ství vstup na n (a, b, c)
• existence a náklad (po et p íjemc ) ti ného a/ i elektronického zpravodaje –
informa ního materiálu EVVO (a, b, c)
• mno ství konzultací k EVVO poskytnutých v jednotlivých sektorech vybranou/-ými
odbornou/-ými organizací/-emi specializovanou/-ými na EVVO (a, b, c)
• celokrajské setkání subjekt EVVO minimáln jednou ro
(pravidelná krajská
konference EVVO a dal í spole né akce subjekt EVVO v regionu) (a, b, c)
• existence a mno ství projekt EVVO se zahrani ní spoluprací (a, b, c)
D.2 Rozvoj aktivit EVVO v prioritních oblastech
D.2.1 Rozvoj aktivit EVVO ve ve ejné správ
Indikátory:
• existence systému vzd lávání zam stnanc ve ejné správy a volených zástupc ve ejnosti
(zastupitel ) v oblasti EVVO a mno ství ú astník (b, c)
• existence nástroj pro podporu ekologického chování obcí a svazk obcí (b, c)
• mno ství obcí a m st zapojených v sítích zabývajících se EVVO (nap . MA21, Zdravá
sta, Program obnovy venkova) (a, b, c)
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D.2.2 Rozvoj aktivit EVVO na kolách a ve kolských za ízeních
Indikátory:
• mno ství editel kol a kolských za ízení seznámených prokazatelným zp sobem
v posledních dvou letech s aktuálním stavem EVVO (a, b, c)
• mno ství výukových program , kolních ekologických projekt , materiál a publikací
vytvo ených v kraji a aktuáln dostupných kolám (a, b, c)
• mno ství kol a kolských za ízení zapojených v sítích zabývajících se EVVO (a, b, c)
• mno ství konzulta ních a metodických st edisek poskytujících pomoc kolám p i realizaci
EVVO a mno ství poskytnutých konzultací a jiných slu eb (a, b, c)
• mno ství realizovaných akcí EVVO v rámci dal ího vzd lávání pracovník (a, b, c)
D.2.3 Rozvoj aktivit EVVO v oblasti zapojování ve ejnosti a NNO
Indikátory:
• mno ství osv tových akcí pro irokou ve ejnost (informa ních kampaní, nau ných stezek,
kulturních a spole enských akcí, p edná ek apod.) (a, b, c)
• mno ství ekologických poradenských a informa ní st edisek a mno ství jimi
poskytnutých konzultací (a, b, c)
• mno ství realizovaných proces Místní agendy 21 (a, b, c)
• mno ství NNO a dal ích organizací, které mají programy zam ené na zapojování
ve ejnosti a/nebo na mimo kolní výchovu d tí a mláde e v EVVO (a, b, c)
• mno ství vzd lávacích akcí pro pracovníky NNO, pedagog volného asu a vedoucích
tských kolektiv v oblasti EVVO (a, b, c)
D.2.4 Rozvoj aktivit EVVO v podnikatelské sfé e
Indikátory:
• mno ství vzd lávacích akcí pro podnikatelskou sféru iniciovaných, podpo ených nebo
spoluorganizovaných krajem (a, b, c)
• mno ství podnik v kraji zapojených do sítí podnik se vztahem k EVVO ( eská
podnikatelská rada pro UR, CEMC, zem lci - lenové svaz ProBio i ECEAT) (a, b, c)
• objem prost edk vynakládaných podniky na EVVO (v etn sponzoringu) (b, c)
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4.2. Management rozvoje EVVO v kraji
Environmentální (ekologické) výchov a vzd lávání v Ústeckém kraji je t eba dát v í
vá nost a podporu. ízením této oblasti by m l být nov jmenovaný orgán Ústeckého kraje,
vn
budou zastoupeni politici ( lenové Rady Ústeckého kraje), odborníci z institucí, které
se danou problematikou zabývají a odborná ve ejnost (zástupci Stálé pracovní skupiny pro
EVVO).
Obr. 4/3 – Grafické znázorn ní managementu systému EVVO
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4.2.1 Stanovení kompetencí v rámci systému EVVO v kraji
Hlavní garanci za EVVO v Ústeckém kraji ponese Krajská rada EVVO Ústeckého kraje,
jmenovaná Radou Ústeckého kraje. Její funkce je ídící a kontrolní. Nemá právní subjektivitu.
Je tvo ena: zástupcem komise pro ivotní prost edí a zem lství Rady ÚK ( len Rady ÚK),
zástupcem výboru pro výchovu, vzd lávání a zam stnanost ( len Rady ÚK), zástupcem O P
KÚ, zástupcem O MT KÚ, zástupcem UJEP, zástupcem Správy NP eské výcarsko,
zástupcem podnikatelského sektoru (KHK), zástupcem rozvojové agentury (která se na
koncepci EVVO podílela), zástupcem PC a p ti zástupci zvolenými Stálou pracovní
skupinou EVVO v Ústeckém kraji.
Zastoupení 4 cílových skupin z hlediska managementu v Krajské rad EVVO:
Ve ejná správa – zástupci Ústeckého kraje
koly a kolská za ízení – zvolený zástupce Stálé pracovní skupiny EVVO ze koly nebo
kolského za ízení
Neziskové organizace a ve ejnost – zvolený zástupce Stálé pracovní skupiny EVVO
delegovaný „st ní organizací“ NNO
Podniková sféra – zvolený zástupce KHK (Krajská hospodá ská komora)
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ídící a kontrolní slo ka se bude scházet dle pot eby, nejmén v ak 2x za rok. P i jednáních
se bude ídit jednacím ádem schváleným touto radou. Pro svá jednání bude mít ídící slo ka
k dispozici kvalitní podklady, p edlo ené výkonnou slo kou (koordinátorem), event. dal í
podklady a podn ty z ve ejnosti. ídící a kontrolní slo ka bude zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

ipravovat zásady grantového ízení v oblasti EVVO vyhla ované odborem P a O MT
krajského ú adu
projednávat podklady koordinátora ohledn postupu realizace koncepce,
projednávat mo nosti co nejú eln ího vyu ití externích zdroj financování a mo nosti
iniciace opat ení koncepce,
projednávat p ipomínky a podn ty ve ejnosti,
projednávat návrhy na aktualizaci koncepce EVVO Ústeckého kraje a návrh grantových
okruh pro konkrétní rok,
projednávat návrhy na aktualizaci a dopln ní koncepce p edkládané koordinátorem,
projednávat dal í návrhy a problémy, spojené s realizací koncepce, jejich rozm r
a slo itost p esahují mo nosti koordinátora,
vyhodnocovat innost koordinátora a z vyhodnocení vyvozovat záv ry a d sledky.

Stanovení hlavního koordinátora
Výkonnou slo kou Krajské rady EVVO Ústeckého kraje tzv. koordinátorem bude
zam stnanec O P Krajského ú adu, který bude svou funkci vykonávat na plný úvazek. Jeho
nejbli ím spolupracovníkem a zástupcem bude zam stnanec O MT (pro EVVO na ½
úvazku). Náplní jejich práce bude:
•
•
•
•
•
•
•
•

komunikovat a úzce spolupracovat, být servisní slu bou pro Krajskou radu EVVO
vyhledávat lidské a finan ní zdroje pro realizaci opat ení, zám
a projekt obsa ených
v koncepci
aktivn oslovovat a informovat o t chto mo nostech jednotlivé potenciální realizátory
a ve ejnost za ú elem nastartování co nejvíce úkol z koncepce
sledovat postup pln ní krajské koncepce EVVO a p ipravovat podklady k vyhodnocení
efektivity její realizace
shroma ovat a vyhodnocovat p ipomínky ve ejnosti ke koncepci EVVO
ipravovat návrhy aktualizací a dopl
koncepce
zaji ovat úkoly spojené s medializací EVVO
zaji ovat dal í úkoly, vyplývající z koncepce, které se uká í jako efektivní ( innosti
spojené s provozem informa ního systému, organizace partnerských setkání apod.).

edpokládá se, e pln ní n kterých specifických problém bude krajským koordinátorem
zaji no formou zakázek dal ím organizacím a odborník m.
Poradním orgánem koordinátora bude Stálá pracovní skupina EVVO – tzv. Poradní sbor
EVVO Ústeckého kraje.
i pln ní n kterých specifických problém bude krajský
koordinátor spolupracovat s dal ími organizacemi a odborníky.
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Poradní sbor EVVO Ústeckého kraje
Poradní sbor EVVO Ústeckého kraje bude ustanoven z aktivních zájemc o spolupráci.
Zárove m e dojít k vytvo ení dal ích p íle itostných pracovních skupin pro konkrétní akce,
projekty atd.
Funkci poradního sboru by v Ústeckém kraji mohla p evzít ji fungující Stálá pracovní
skupina EVVO. Jejím ízením bude pov en zam stnanec O P KÚ, který zpracuje její statut
(nap . poradní orgán p íslu ného výboru apod.) Tato skupina m e také fungovat jako
grantová komise Ústeckého kraje pro problematiku EVVO. Poradní sbor EVVO jako to
odborný orgán koordinátora, pak bude tvo en zástupci ekocenter, kol a kolských za ízení,
významných vzd lávacích, kulturních a spole enských za ízení, Správy CHKO a NP, ZOO,
zástupce pedagogické fakulty a fakulty ivotního prost edí UJEP.
Návrh centrálního zast
ujícího subjektu, který bude garantovat úrove
ekologického poradenství v kraji a provád t metodickou a konzulta ní innost
Krajská rada EVVO Ústeckého kraje vybere jeden nebo více subjekt , které budou na
zakázku kraje na celokrajské úrovni odborn garantovat EVVO v kraji a provád t metodickou
a konzulta ní innost v EVVO pro jednotlivé sektory ( kolství, NNO, ve ejná správa,
podniky…). K zadání zakázky jsou doporu ena stávající funk ní st ediska ekologické
výchovy a ekologická informa ní a poradenská st ediska (ekocentra) vyvíjející ji n které
celokrajsky významné aktivity a zapojená do celostátních sítí EVVO. S rozvojem dal ích
ekocenter není v dal ích letech vylou eno p edání kompetencí jiným subjekt m.
Návrh zast
ujícího subjektu v obcích s roz enou p sobností, které budou
garantovat úrove systému EVVO v územním obvodu Obce III a plnit roli
koordinátora
Na úrovni obcí III je mo né z izovat Rady EVVO pro danou spádovou obec. V této rad by
li být zejména zastoupeni: vybraný len rady m sta, zástupci p íslu ných komisí a odbor ,
zástupci kol a kolských za ízení a NNO, v etn ekocenter. Koordinátorem v ech aktivit by
l být pov ený pracovník (nej ast ji O P nebo O MT), nebo obcí smluvn zaji ná
organizace nap . NNO, DDM, kola, kulturn osv tová instituce.
V sou asné dob jsou vhodnými osobami pro výkon funkce koordinátor
pracovníci O P, kte í jsou pov eni EVVO v Obcích s roz enou p sobností:
Bílina

ín

Chomutov

následující

vedoucí odboru ivotního prost edí a dopravy: p. Touchart
kontakt: 417 810 870
ozpad@bilina.cz
pracovník EVVO: NENÍ
vedoucí odboru ivotního prost edí: Mgr. Ji í Hyk
kontakt: 412 591 321
pracovník EVVO: Mgr. Petra Ludwigová
kontakt: 412 591 323
poznámka: v pracovní náplni má p ímo ustanovenu EVVO,
je pracovnicí ekocentra p i M Ú D ín
vedoucí odboru ivotního prost edí: pí. Ma áková
kontakt: 474 637 940
pracovník EVVO: NENÍ
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Kada

vedoucí odboru ivotního prost edí: Ing. Jana Dejlová
kontakt: 474 319 553
pracovník EVVO: Bc. Radek Fi er
kontakt: 474 319 557
radek.fiser@mesto-kadan.cz
poznámka: hlavní pracovní náplní je ochrana p írody a krajiny,
EVVO jen áste

Litom ice

vedoucí odboru ivotního prost edí: Ing. Pavel Gryndler
kontakt: 416 916 179
pracovník EVVO: Malecová Lenka
kontakt: 416 916 103

Litvínov

vedoucí odboru ivotního prost edí: p. Jane ek
kontakt: 476 767 890
pracovník EVVO: Jana Dou ová
kontakt: 476 767 885 (888)
dousova@mulitvinov.cz
poznámka: hlavní pracovní náplní jsou odpady, EVVO jen
áste

Louny

vedoucí odboru ivotního prost edí: Ing. ekal
kontakt: 415 621 116
pracovník EVVO: NENÍ
poznámka: vedoucí odboru sám d lá p edná ky pro koly,
skauty apod.

Lovosice

vedoucí odboru ivotního prost edí: pí. Raketová
kontakt: 416 721 329
pracovník EVVO: NENÍ

Most

vedoucí odboru ivotního prost edí: Vladimír Pátek
kontakt: 476 448 273
pracovník EVVO: pí. Levická
kontakt: 476 448 445

Podbo any

vedoucí odboru ivotního prost edí: Mgr. Zdenka Ln ní ková
kontakt: 415 237 531
lnenickova@podborany.net
pracovník EVVO: Ing. Zden k Klou ek
kontakt: 415 237 533
kloucek@podborany.net
poznámka: hlavní pracovní náplní je ochrana p írody a krajiny,
EVVO jen áste , do EVVO se zapojuje i vedoucí, M Ú d lá
lánky a p edná ky, aktivní spolupráce se kolami v oblasti P

Rumburk

vedoucí odboru ivotního prost edí: pí. Matou ková
kontakt: 412 356 287
pracovník EVVO: Ing. Mráz
kontakt: 412 356 295
poznámka: hlavní pracovní náplní je lesní hospodá ství, EVVO
jen áste
z vlastní iniciativy (p edná ky)
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Teplice

vedoucí odboru ivotního prost edí: Ivana Müllerová
kontakt: 417 510 902
pracovník EVVO: NENÍ

Ústí nad Labem

vedoucí odboru ivotního prost edí: Michaela Horá ková
kontakt: 475 210 916
pracovník EVVO: Zatím NENÍ
poznámka: po ítá se s vy len ním jednoho pracovníka O P,
který by m l tuto problematiku v náplni práce

Varnsdorf

vedoucí odboru ivotního prost edí: p. Brzák
kontakt: 412 372 241 - 114
pracovník EVVO: NENÍ
poznámka: p. Brzák je lenem SEV Netopýr p i SOP Tilia

atec

vedoucí odboru ivotního prost edí: Ing. P emysl Hautke
kontakt: 415 736 139
pracovník EVVO: Petr Janda

Odbornou garanci by m la p evzít ekocentra p íslu ná danému území. P edpokládá se
podpora kraje a zapojení p íslu ných obcí do budování sít ekocenter tak, aby pln pokrývala
Ústecký kraj, p em není d le ité, kdo toto EC z izuje ( kola, kolské za ízení, NNO, m sto
apod.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

íklady konkrétních mo ností v oblasti EVVO v daných územích :
ZO SOP Tilia Krásná Lípa – Rumburk
SEV Netopýr p i SOP Tilia - Varnsdorf
Ekocentrum M Ú nebo EC Meluzína – D ín
Ekocentrum Tilia – Ústí nad Labem
Sever – Litom ice, Lovosice
SEV Ciconia – Roudnice n.L.
Viana – Most, Litvínov
STU ,Z Jirkov, ZOO Chomutov – Chomutov, Kada
Ekocentrum ovík – Teplice
Javory ernuc - Louny
sta bez ekocenter: Podbo any, Bílina, atec

4.2.2 Návrh vhodné formy prezentace významných aktivit EVVO
Prezentaci aktivit EVVO v pedagogických a zájmových periodikách, publikacích a v jiných
mediích navrhujeme v podmínkách Ústeckého kraje realizovat prost ednictvím:
•

zve ej ování informací v tisku o EVVO - pravidelná malá rubrika v krajském periodiku Deníky Bohemia

•

po ad regionálních televizí Lyra a Dakr

•

po ad ve vysílání eského rozhlasu – rozhlasové stanice Sever

•

zve ej ování informací v odborných asopisech Vesmír, apod.

•

publikování ve Zpravodaji O MT KÚ

U itelské noviny, Sisyfos,

iva,
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•

vydávání vlastního periodika – Zpravodaje EVVO v Ústeckém kraji v el. podob –
aktivity, akce apod.

Vhodnou a d le itou formou medializace EVVO bude prezentace na internetu. Tuto funkci by
l plnit Krajský informa ní systém EVVO.
Vedle prezentace aktivit EVVO by m l krajský informa ní systém obsahovat informace
o nových p edpisech, doporu eních, nám tech, mo nostech financování ochrany a tvorby P
a EVVO, kontaktech, dostupnou literaturu, odkazy na webové stránky r zných institucí,
informace o P Ústeckého kraje, o p írodn zajímavých územích a nau ných stezkách,
databázi v ech aktivit EVVO v kraji, které nabízejí SEV/CEV, NNO, Správy CHKO a NP,
DDM a dal í, adresá initel EVVO p sobících na území kraje, servis pro pedagogy, adresá
specializovaných za ízení, která umo ují lidem kontakt s p írodou nebo jejími ástmi,
seznam subjekt spl ující kriteria ISO apod..
Informa ní platformou systému mohou být výstupy této koncepce (adresá kol, NNO,..),
databáze ANOUK, data zpracovávaná v rámci RIC ÚK a dal í evidované údaje.
Do doby vytvo ení krajského informa ního systému EVVO by prezentace EVVO na internetu
la být zaji ována na stránkách KÚ ÚK i na stránkách jednotlivých ekocenter. Po tuto
dobu bude sb rným místem Ústecký kraj – O P – pracovník zodpov dný za EVVO, který
bude zaji ovat aktualizaci dat o aktivitách jednou za dva m síce
4.2.3 Návrh na zaji

ní aktualizace Koncepce EVVO Ústeckého kraje

Zá titu nad aktualizací Koncepce EVVO by m la p evzít Rada EVVO Ústeckého kraje. Ta by
la ve spolupráci se zpracovateli pravideln 1x za 3 roky formou zakázky Ústeckého kraje
zajistit aktualizaci. Aktualizace bude vycházet ze záv
krajské konference EVVO. Ta bude
slou it jako iroký reprezentativní orgán. P edpokládá se, e konference se bude po ádat
pravideln 1 x za 2 roky, kde budou diskutovat nejen zástupci b
se pohybující a pracující
v oblasti EVVO ( lenové ídící pracovní skupiny), ale také radní a zastupitelé Ústeckého
kraje, p edsedové výbor krajského zastupitelstva, vedoucí odbor krajského ú adu,
koordináto i EVVO na kolách a dal í pedagogové, p edstavitelé NNO a dal ích zájmových
organizací (Pedagogické centrum S NP
, CHKO, AOPK, DDM apod.), p ípadn
i starostové, p edsedové svazk obcí, zástupci Regionální rozvojové agentury, hospodá ské
komory, krajské organizace Spolku pro obnovu venkova, mana i svazk obcí, editelé
významných pr myslových a zem lských podnik , zástupci NNO a dal í osoby, v etn
zástupc mimo území kraje (z ministerstev, celostátn p sobících NNO aj.). Na jednání
konference bude p edstavován pr h realizace krajské koncepce, úskalí s tím spojená
a budou vzneseny n které problémy ir ího rázu k ení (nap . nezájem ur ité cílové skupiny
spolupracovat, problematické zaji ní finan ních prost edk na n který úkol apod.). Tato
jednání budou mít význam informativní a osv tový, ale budou mít i funkci
ení n kterých
problém , p esahujících rámec kraje nebo mo nosti ídící a kontrolní slo ky.
Aktualizace Koncepce EVVO v Ústeckém kraji bude provád na za spolupráce dal ích
organizací a institucí na krajské i republikové úrovni.
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Realizace jednotlivých opat ení a zám
koncepce bude iniciována formou osv ty,
grantových ízení a výb rových ízení Ústeckého kraje a cíleným oslovováním organizací
a osob krajským koordinátorem. Opat ení budou zpravidla realizována subjekty, které na
území Ústeckého kraje p sobí za spolupráce subjekt , které v oblasti EVVO pracují nebo
s touto oblastí souvisejí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionální pracovi Agentury ochrany p írody a krajiny (AOPK)
Správy Chrán ných krajinných oblastí
Národní sí stanic pro handicapované ivo ichy
Institut ministerstva vnitra pro vzd lávání pracovník ve státní správ Bene ov
Centrum pro otázky ivotního prost edí University Karlovy
eský ekologický ústav ( EÚ)
IDM M MT, SVIS Ho ovice, SVIS Prachatice
Ministerstvo ivotního prost edí – zejména odbor strategií, odd lení EVVO
Ministerstvo pro místní rozvoj
Rada pro udr itelný rozvoj p i M P
Regionální enviromentální centrum (REC)
Spole nost pro trvale udr itelný ivot (STU ), o.s.
Sí ekocenter Pavu ina
Sí ekocenter SOP
STEP (Sí ekologických poraden)
Ústav pro ekopolitiku , o.p.s
Sí Zdravých m st
eská spole nost ornitologická
Spolek pro obnovu venkova,o.s.
Klub eských turist ,o.s.
Lesy eské republiky
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Krajská hospodá ská komora
eský svaz ochránc p írody
Klub ekologické výchovy , o.s.
eská v deckotechnická spole nost , o.s.
Regionální evropské informa ní st edisko
eský myslivecký svaz
eský rybá ský svaz
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4.3 Opat ení k napln ní cíl
4.3.1 Priority a opat ení
Priority jsou v této koncepci chápány jako prioritní tématické oblasti, na které je t eba se
soust edit, aby bylo dosa eno vize a strategických cíl stanovených v kapitole 4.1. Priority
pova ujeme za rovnocenné, co do d le itosti (tzn. jejich íslování neukazuje po adí
le itosti). Pro ú ely koncepce je navr eno 5 priorit, které vyplývají ze záv
analytické
ásti. Priority . 2 a 5 rozvíjejí oblasti, které jsou v p ede lých kapitolách ozna ené jako
prioritní, priorita . 1 je zam ená na pr ezové aktivity, které nelze za adit k ádnému
sektoru i cílové skupin .
Priorita . 1 – Management EVVO v kraji a rozvoj pr ezových aktivit EVVO
Priorita . 2 - Rozvoj EVVO ve ve ejné správ
Priorita . 3 – Rozvoj EVVO na kolách a ve kolských za ízeních
Priorita . 4 – Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti
Priorita . 5 – Rozvoj EVVO v podnikatelské sfé e
Cíle stanovené v kapitole 4.1 jsou v rámci ka dé priority napl ovány prost ednictvím
specifických opat ení. Opat ení jsou obecn ji formulované zám ry, které se napl ují
podporou konkrétn ích aktivit. V zájmu zachování p ehlednosti a ú elovosti koncepce bylo
snahou zpracovatele zajistit napln ní stanovených cíl minimálním po tem opat ení. V rámci
ka dé priority jsou proto vymezena v rámci prioritních oblastí zpravidla 3 a 4 opat ení,
v rámci pr ezových aktivit pak musel být výb r roz en na 6 opat ení. U ka dého opat ení je
uvedeno:
•

Popis opat ení – stru né vysti ení p edm tu a nápln opat ení, p ípadn vazeb na dal í
opat ení v koncepci, event. zd vodn ní pot ebnosti a p ínos opat ení.

•

Podporované aktivity – podle sou asné úrovn znalostí se stále je jedná o obecn í
formulace projekt nebo skupin projekt a akcí, které budou adou zcela konkrétních
a p esn lokalizovaných projekt teprve napl ovány.

•

Dopady opat ení – jedná se o kone ný ú inek realizace n které i souboru n kolika
aktivit, které jsou v rámci opat ení podporované. Vý et dopad není k dne ní úrovni
poznání vy erpávající, stejn jako není mo né zaru it, e realizace opat ení bude mít
skute
p edpokládaný efekt.

•

Cílové skupiny – mín ny jsou p ímé cílové skupiny, pro které je projekt p ipravován
s tím, e vý et op t nemusí být k dne ní úrovni poznání vy erpávající. To, e kone ná
cílová skupina je v ad p ípad celá spole nost, se neuvádí.

•

Realizátor – instituce odpov dná za p ípravu a realizaci, uvedeny jsou hlavní
edpokládané i doporu ené instituce (doporu ení s ohledem na mo nost erpání
spolufinancování z rozvojových program ).

•

Zdroje financování – Uvedeny jsou jak místní zdroje z území Ústeckého kraje a zdroje
státní nebo zahrani ní, které jsou b
dostupné a prov ené. Ani zde se nejedná
o vy erpávající vý et. P íklady dal ích mo ností (zejména mo ností ze státního rozpo tu,
zahrani ních zdroj a nadací) jsou uvedeny v podkapitole 4.3.4. To, které dal í zdroje
bude pro jaká opat ení je mo né pou ít, bude mj. náplní práce krajského koordinátora.

Strana 90 (celkem 127)

Koncepce environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty Ústeckého kraje
ehled priorit a opat ení:
Priorita . 1 – Management EVVO v kraji a rozvoj pr ezových aktivit EVVO
Opat ení:

1.1 Personální a institucionální zaji ní (zaji ní na KÚ, vznik
konzulta ního centra, Rady EVVO a Stálé pracovní skupiny EVVO
a sít ekocenter)
1.2 Podpora získávání prost edk na realizaci EVVO z vn ích zdroj
1.3
ení informací o EVVO – krajský informa ní systém EVVO
1.4 Zaji ní trvalé metodické podpory a konzultací pro subjekty inné
v EVVO
1.5 Pravidelné setkávání k EVVO - pravidelné krajské konference EVVO
1.6 Spolupráce se zahrani ím

Priorita . 2 – Rozvoj EVVO ve ve ejné správ
Opat ení:

2.1 Vzd lávání zam stnanc ve ejné správy a volených zástupc ve ejnosti
(zastupitel )
2.2 Vytvo ení nástroj pro podporu ekologického chování obcí, svazku obcí
a kraje
2.3 Zvý ení aktivit ve ejné správy v oblasti informování obyvatel o EVVO
2.4 Zlep ení vzájemné komunikace mezi ve ejnou správou a ve ejností
v obcích za ú elem zapojení ve ejnosti do ení komunálních problém
P

Priorita . 3 – Rozvoj EVVO ve kolách a kolských za ízení
Opat ení:

3.1

Za len ní ekologické výchovy a udr itelného rozvoje do vyu ovacích
edm , vytvá ení nabídky výukových program a kolních
ekologických projekt
3.2 Zvý ení ekologické gramotnosti pedagog v ech stup a aprobací
a výchova koordinátor EVVO na uvedených vzd lávacích za ízeních
3.3 Podpora aktivní role kol p i vytvá ení mimo kolních aktivit
s ekologickou tématikou

Priorita . 4 – Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti
Opat ení:

4.1

Podpora rozvoje sít otev ených st edisek ekologické výchovy
a ekologických informa ních a poradenských st edisek (ekocenter)
nabízející slu by v EVVO
4.2 Vzd lávání pracovník NNO, pedagog volného asu a vedoucích
tských kolektiv v oblasti EVVO
4.3 Tvorba program s obsahem EVVO pro ve ejnost realizovaných SEV,
neziskovými organizacemi, zájmovými sdru eními, DDM a ve ejn
prosp nými organizacemi

Priorita . 5 – Rozvoj EVVO v podnikatelské sfé e
Opat ení:

5.1 Osv ta, informovanost a odborná podpora pro uplat ování ekologického
systému ízení podnik , isté produkce a nejlep ích dostupných
technologií
5.2 Zvý ení vzd lanosti zam stnanc podnik na v ech stupních v otázkách
P
5.3 Politická podpora spolupráce podnik s ve ejností a ve ejnou správou p i
ení otázek problém ivotního prost edí v regionu
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Základem systému finan ního zabezpe ení priorit a opat ení KEVVO ÚK budou zdroje kraje:
• Zvlá tní grantový program EVVO, který umo ní podporu iniciativy r zných subjekt
EVVO.
• Prost edky z rozpo tu kraje a KÚ na organiza ní zaji ní a na realizaci dlouhodobých
systematických inností, které tvo í základ systému EVVO
Sou ástí systému budou i dal í zdroje mimo rozpo et kraje, p em krajský systém EVVO
usnadní p ístup k nim. Grantové programy pro EVVO (vyvá en zam ené na prioritní
oblasti) budou vypisovány ka doro
a upravovány podle zku eností z p edchozích let.
V p ede lém p ehledu priorit a opat ení jsou kurzivou ozna ená ta opat ení, u kterých se
edpokládá financování prost ednictvím Programu rozvoje EVVO Ústeckého kraje (návrh
dota ního systému je uveden v kapitole 4.3.2). Ostatní opat ení jsou zále itostí organiza ní a
systémovou, pro které se nep edpokládá financování v rámci grantového programu, ale
financování „p ímé“ z rozpo tu kraje (v ad p ípad se jedná o financování aktivit krajského
adu).
Obr. . 4/4 – Vazby mezi prioritními cíly – finan ní zabezpe ení z prost edk ÚK
v roce 2004
Zakotvení EVVO
v dokumentech kraje

Personální a institucionální
zaji ní EVVO

Pr
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zapojování ve ejnosti
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Specifikace opat ení
Priorita . 1:

Management EVVO v kraji a rozvoj pr

Opat ení 1.1:

Personální a institucionální zaji

Popis opat ení:

V kraji funguje ada institucí, které se podílejí na systému EVVO. Je
eba posílit jejich vzájemnou komunikaci a koordinaci. Na celokrajské
úrovni hrají ve výkonu EVVO klí ovou roli p íslu né odbory Krajského
adu a jejich pracovníci pro EVVO, dále by m la vzniknout jedna nebo
více odborných servisních organizací s celokrajskou p sobností, Rada
EVVO a Stálá pracovní skupina EVVO a sí st edisek ekologické
výchovy, ekologických informa ních a poradenských st edisek
(ekocenter).

ezových aktivit EVVO

ní

Na odboru kolství a na odboru ivotního prost edí KÚ budou pracovat
pracovníci odpov dní za oblast EVVO s dostate ným asovým úvazkem,
na dal ích relevantních odborech budou ur eni kontaktní pracovníci pro
EVVO.
Odborné innosti bude pravideln zaji ovat jedna nebo více vybraných
organizací specializovaných na EVVO (= existuje krajské metodické
a konzulta ní pracovi pro EVVO).
Vzájemná komunikace a koordinace bude probíhat prost ednictvím rady
EVVO a stálé pracovní skupiny EVVO, která bude otev ena v em
institucím inným v EVVO v rámci kraje, bude mít propojení s orgány
kraje a bude reprezentativním partnerem kraje v otázkách EVVO. Bude
zaji no jejich trvalé administrativní zázemí. Rada EVVO a stálá
pracovní skupina se budou scházet minimáln 2x ro .
Kostrou praktické EVVO v kraji bude sí st edisek ekologické výchovy,
ekologických informa ních a poradenských st edisek (ekocenter),
vytvá ená s podporou orgán kraje. Budou pravideln podporována
krajem a obcemi, pro n
vykonávají slu by. Sí bude pr
dopl ována o nov vzniklá pracovi , která mají potenciál plnit funkci
st ediska ekologické výchovy a/ i ekologického informa ního
a poradenského st ediska.
Podporované
aktivity:

• Ur ení koordinátora EVVO v kraji
• Vznik a innost Rady EVVO a Stálé pracovní skupiny EVVO a jejich
administrativního zázemí.
• Pln ní n kterých pr ezových odborných inností (nap . vedení
databází, metodická a poradenská innost, pravidelné
ení
informací) na zakázku kraje prost ednictvím vybrané/-ých odborné
servisní organizace/-í inné/-ých v EVVO.
• Vznik a rozvoj sít st edisek ekologické výchovy a ekologických
informa ních a poradenských st edisek (ekocenter).
• Pravidelná podpora slu eb poskytovaných obyvatelstvu st edisky
ekologické výchovy a ekologickými informa ními a poradenskými
st edisky (ekocentry).

Dopady:

• Bude vytvo ena pot ebná infrastruktura pro realizace v ech
následujících inností v rámci systému EVVO.
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Cílové skupiny:

• Instituce a organizace inné v EVVO ve ty ech prioritních sektorech

Realizátor:

Krajský ú ad, smluvn zaji

né servisní organizace

Zdroje
financování:

Rozpo et kraje
Granty kraje

Priorita . 1:

Management EVVO v kraji a rozvoj pr

Opat ení 1.2:

Podpora získávání prost edk na realizaci EVVO z vn
R, EU)

Popis opat ení:

Základem systému financování EVVO v kraji budou zdroje kraje:
- Zvlá tní grantový program EVVO, který umo ní podporu
iniciativy r zných subjekt EVVO.
- Zakázky z rozpo tu kraje a KÚ, které zajistí realizaci
dlouhodobých systematických inností, které tvo í základ
systému EVVO

ezových aktivit EVVO
ích zdroj

Sou ástí systému budou v ak i dal í zdroje mimo rozpo et kraje, p
krajský systém EVVO by m l usnadnit p ístup k nim.

em

Cílem opat ení je proto finan
a metodicky podpo it p ípravu projekt
EVVO na vyu ívání finan ních prost edk z vn ích zdroj a podpo it
významné celokrajské projekty EVVO prost ednictvím zaji ní
nezbytn nutné spoluú asti p i financování daného projektu z vn ích
zdroj .
Realizací opat ení dojde k usnadn ní p ístupu subjekt realizující EVVO
k dal ím zdroj m ( R, EU, nadace apod.) a ke zvý ení absorpce
finan ních prost edk na aktivity v oblasti EVVO realizovaných
v Ústeckém kraji z vn ích zdroj .
Podporované
aktivity:

• Finan ní podpora p ípravy projektu EVVO na vyu ívání z vn ích
zdroj ze strany krajské samosprávy.
• Metodická podpora p ípravy projektu EVVO na vyu ívání z vn ích
zdroj .
• Spoluú ast kraje p i kofinancování významných projekt EVVO p i
erpání prost edk z vn ích zdroj

Dopady:

• Usnadn ní p ístup k dal ím zdroj m financování EVVO.
• Zvý ení absorp ní schopnosti Ústeckého kraje pro finan ní
prost edky z vn ích zdroj .
• Zkvalitn ní p ípravy projekt

Cílové skupiny:

• Instituce a organizace inné v EVVO ve ty ech prioritních sektorech

Realizátor:

KÚ ÚK
Obce a pov ené orgány ve ejné správy

Zdroje
financování:

Rozpo et kraje
Dotace ÚK
Rozpo ty m st a obcí
Státní rozpo et a státní fondy
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Priorita . 1:

Management EVVO v kraji a rozvoj pr

Opat ení 1.3:
Popis opat ení:

ezových aktivit EVVO

ení informací o EVVO – krajský informa ní systém EVVO
Zám rem opat ení je vybudovat v rámci Ústeckého kraje
informa ní systém pro oblast EVVO.

p ehledný

Krajský informa ní systém by m l obsahovat informace o nových
edpisech, doporu eních, nám tech, mo nostech financování ochrany
a tvorby P a EVVO, kontakty, dostupnou literaturu, odkazy na webové
stránky r zných institucí, informace o P Ústeckého kraje, o p írodn
zajímavých územích a nau ných stezkách, databázi v ech aktivit EVVO
v kraji, které nabízejí SEV/CEV, NNO, Správy CHKO a NP, DDM
a dal í, adresá initel EVVO p sobících na území kraje, servis pro
pedagogy, adresá specializovaných za ízení, která umo ují lidem
kontakt s p írodou nebo jejími ástmi, seznam subjekt spl ující kriteria
ISO apod..
Informa ní platformou systému m ou být výstupy této koncepce
(adresá kol, NNO,..), databáze EÚ, ANOUK, M.R.K.E.V., data
zpracovávaná v rámci RIC ÚK a dal í evidované údaje.
Na celostátní úrovni je v provozu systém, spravovaný EU, ten v ak
vzhledem k nutnosti pokrytí celé R neumo uje koncentraci na detailní
regionální problémy. Cílem krajského informa ního systému by proto
bylo ud lat pr vodce informa ními mo nostmi d le ité pro EVVO
s d razem na region, jeho zdroje a mo nosti. Poskytování informací
subjekt m EVVO bude probíhat prost ednictvím: webových stránek
(internetový portál), pravidelného vydávání ti ného a/ i elektronického
zpravodaje – informa ního materiálu EVVO, v etn aktuální nabídky
aktivit organizovaných subjekty EVVO a p íle itostných publikací
(ti né i elektronickými médii).
Podporované
aktivity:

• Webové stránky EVVO
• Ti ný a/ i elektronický zpravodaj
•
íle itostné publikace ti né i elektronickými médii

Dopady:

• Zlep ení informovanosti cílových skupin EVVO
• Zlep ení spolupráce v rámci cílových skupin EVVO i mezi nimi
• Zvý ení konkurenceschopnosti subjekt EVVO ÚK p i usilování
o mezinárodní finan ní zdroje.

Cílové skupiny:

•

echny cílové skupiny EVVO, p edev ím ve ejnost, NNO, média

Realizátor:

KÚ ÚK
Obce a pov ené orgány ve ejné správy
Specializované NNO zam ené na EVVO (SEV)
Vlastníci informací a spolupracovníci na systému

Zdroje
financování:

Rozpo et ÚK
Sponzorské dary (prezentace)
Programy EU
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Priorita . 1:

Management EVVO v kraji a rozvoj pr

ezových aktivit EVVO

Opat ení 1.4:

Zaji ní trvalé metodické podpory a konzultací pro subjekty inné
v EVVO

Popis opat ení:

Pro systém EVVO v kraji je t eba vytvo it dostate né zázemí po stránce
kvality i kapacit slu eb. Jedna nebo více vybraných organizací
specializovaných na EVVO proto za ne na celokrajské úrovni poskytovat
metodické a konzulta ní slu by kraji a KÚ, subjekt m inným v EVVO
v jednotlivých sektorech a síti st edisek ekologické výchovy,
ekologických informa ních a poradenských st edisek (ekocenter).

Podporované
aktivity:

• Poskytování metodických a konzulta ních slu eb v EVVO kraji
• Poskytování celokrajských metodických a konzulta ních slu eb
k EVVO institucím v:
a) oblasti ve ejné správy
b) oblasti kolství
c) oblasti zapojování ve ejnosti a NNO
d) podnikatelském sektoru
• Poskytování metodických a konzulta ních slu eb k EVVO síti
st edisek ekologické výchovy, ekologických informa ních a
poradenských st edisek (ekocenter)

Dopady:

• Bude zaji n odborný servis pro kraj, pro obce a m sta, v echny typy
kol, podniky, NNO, ve ejnost, pro sí ekocenter apod.

Cílové skupiny:

• Instituce a organizace inné v EVVO ve ty ech prioritních sektorech
• Kraj
• Sí st edisek ekologické výchovy, ekologických informa ních
a poradenských st edisek (ekocenter)
• Ve ejnost

Realizátor:

KÚ a vybrané servisní organizace

Zdroje
financování:

Rozpo et kraje
Vlastní zdroje servisních organizací
Zdroje mimo kraj ( R, EU)

Priorita . 1:

Management EVVO v kraji a rozvoj pr

Opat ení 1.5:

Pravidelné setkávání k EVVO - pravidelné krajské konference
EVVO

Popis opat ení:

Jako iroké reprezentativní fórum bude slou it pravideln Krajská
konference EVVO s ú astí nejen zástupc pracujících v oblasti EVVO,
ale také radních a zastupitel Ústeckého kraje, vedoucích odbor
krajského ú adu, koordinátor
EVVO na
kolách a dal ích
pedagogických pracovník , p edstavitel NNO a dal ích organizací
(Pedagogické centrum S NP
, Správ CHKO, AOPK, DDM apod.),
ípadn i starost , p edsed
i mana er svazk obcí, zástupc
Regionální rozvojové agentury, hospodá ské komory, krajské organizace
Spolku pro obnovu venkova, zástupc významných podnik , a dal ích
osob, v etn zástupc mimo území kraje (z ministerstev, celostátn

ezových aktivit EVVO
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sobících NNO aj.). Tato jednání budou mít význam informativní
a osv tový, ale budou mít i funkci
ení n kterých problém ,
esahujících rámec kraje nebo mo nosti ídící a kontrolní slo ky.
Dále budou podporovány dal í spole né akce na základ nám subjekt
EVVO v regionu.
Podporované
aktivity:

• Krajská konference EVVO
• Dal í spole né akce na základ nám

Dopady:

• Bude posílena komunikace a spolupráce r zných institucí inných
v EVVO a r zných sektor
• Propagace nejvýzna
ích aktivit EVVO v kraji

Cílové skupiny:

• Instituce a organizace inné v EVVO ve ty ech prioritních sektorech
• Kraj
• Sí st edisek ekologické výchovy, ekologických informa ních a
poradenských st edisek (ekocenter)
• Ve ejnost

subjekt EVVO v regionu

Realizátor:

KÚ a pov ené organizace

Zdroje
financování:

Rozpo et kraje a KÚ
Granty kraje
Vlastní zdroje pov ených organizací
Zdroje mimo kraj ( R, EU)

Priorita . 1:

Management EVVO v kraji a rozvoj pr

Opat ení 1.6:

Spolupráce se zahrani ím

Popis opat ení:

Bude rozvinuta spolupráce v EVVO se zahrani ím. Ta m e být
podstatným p ísp vkem k systému EVVO v kraji – jak po stránce zdroj ,
tak po stránce p enosu „know-how“.

ezových aktivit EVVO

S provincií Ji ní Holandsko bude pokra ovat ji zapo atý projekt
„Systém ekologické výchovy v Ústeckém kraji“.
Dále na celokrajské úrovni budou za len ny aktivity EVVO zejména do
eshrani ní spolupráce se Svobodným státem Sasko.
Budou hledáni i dal í zahrani ní partne i na celokrajské úrovni.
Mimoto bude podporována zahrani ní spolupráce na projektech EVVO
jednotlivých m st a obcí (nap . v rámci partnerství m st a obcí), NNO,
kol apod.
Podporované
aktivity:

•

esko-nizozemský projekt „Systém ekologické výchovy v Ústeckém
kraji“
• Aktivity EVVO v rámci p eshrani ní spolupráce se Svobodným
státem Sasko
• Dal í celokrajské projekty EVVO realizované ve spolupráci se
zahrani ím
• Zahrani ní spolupráce na projektech EVVO jednotlivých m st a obcí
(nap . v rámci partnerství m st a obcí), NNO, kol apod.
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Dopady:

• Posílení zdroj pro EVVO v kraji
•
enos know-how v EVVO do kraje
• Propagace aktivit EVVO v kraji

Cílové skupiny:

• Instituce a organizace inné v EVVO ve ty ech prioritních sektorech
• Kraj
• Sí st edisek ekologické výchovy, ekologických informa ních
a poradenských st edisek (ekocenter)
• Ve ejnost

Realizátor:

KÚ a partnerské organizace (NNO)

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Vlastní zdroje organizací
Zahrani ní zdroje
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Priorita . 2:

Rozvoj EVVO ve ve ejné správ

Opat ení 2.1:

Vzd lávání zam stnanc ve ejné správy a volených zástupc
ve ejnosti (zastupitel ) v oblasti EVVO

Popis opat ení:

Na obecní úrovni m eme rozli it celkem ty i cílové skupiny, které
mohou významn ovlivnit uplat ování EVVO v praxi. Jedná se o starosty
a místostarosty, primátory m st Statutárních m st a jejich zástupce,
ostatní zastupitele, hejtmana a jeho nám stky, vedoucí ú ad (tajemníky,
editele ú adu), zam stnance obecních a krajských ad vykonávajících
samosprávu a státní správu.
Vzhledem k rozdílné hierarchii postavení a vlivu jednotlivých skupin
mají i rozdílné mo nosti ovlivn ní zp sobu a míry realizace EVVO. Bez
rozdílu v ak platí, e vzd laný a osvícený dostate
informovaný
zam stnanec ú adu i volený zástupce m e sehrát p i prosazování EVVO
klí ovou roli.
Opat ení je zam ené na vytvo ení a zprovozn ní systému vzd lávání
pracovník ve ejné správy a volených zástupc samosprávy v oblasti
EVVO a na jeho napojení na stávající systém vzd lávání ve ejné správy
Ministerstva vnitra R. Cílem opat ení je seznámení pracovník ve ejné
správy a volených zástupc samosprávy se základními principy EVVO
a s mo nostmi vyu ití EVVO jako nástroje pro prevenci problém
v oblasti ochrany ivotního prost edí a pro efektivní a aktivní zapojení
ve ejnosti do procesu rozhodování v souladu s principy udr itelného
rozvoje. Opat ení spo ívá v zaji ní kvalitní nabídky studijních,
metodických a informa ních materiál a zdroj a vzd lávacích program
k EVVO pro ve ejnou správu a p edstavitele samosprávy, je bude
zohled ovat funk ní p sobení a asové mo nosti jednotlivých cílových
skupin. Smyslem opat ení je zajistit základní podmínky (informovanost
a vzd lanost) pro uplatn ní EVVO v oblasti ve ejné správy jako velmi
významného aktéra rozvoje území a spole nosti.
•

Podporované
aktivity:

íprava a realizace vzd lávacích program EVVO pro zam stnance
ve ejné správy a pro volené zástupce samosprávných územních
celk .
• Tvorba a distribuce metodických materiál a) zam ených na EVVO
a b) zam ených na výkon ve ejné správy v jednotlivých oblastech
a dopln ných o mo nosti implementace EVVO do výkonu této
správy.
• Akreditování vzd lávacích institucí pro oblast EVVO v rámci
krajského systému vzd lávání lidských zdroj a v rámci Systému
vzd lávání ve ejné správy MV R.

Dopady:

• Zvý ení ekologické uv dom losti zam stnanc ve ejné správy
a volených zástupc samosprávy o EVVO – základní p edpoklad pro
aktivn í zapojení zam stnanc ve ejné správy do spolupráce
s ve ejností v procesu rozhodování, pro pozitivní ovliv ování
hodnotových m ítek obyvatel obcí v oblasti ochrany ivotního
prost edí a pro zavád ní ekologicky p íznivých p ístup a rozhodnutí
do praxe ve ejné správy.
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Cílové skupiny:

•
•
•
•

Starostové a místostarostové, primáto i statutárních m st
Volení zastupitelé samosprávných celk
Vedoucí ú ad (tajemníci, editel KÚ)
Zam stnanci obecních a m stských ú ad (vedoucí odbor a ostatní
edníci)

Realizátor:

KÚ ÚK ve spolupráci s NNO a V
MV R na návrh KÚ ÚK

Zdroje
financování:

Vlastní zdroje cílové skupiny
Dotace ÚK
Podprogram SF P . 8.1
Finan ní prost edky poskytované M P

Priorita . 2:

Rozvoj EVVO ve ve ejné správ

Opat ení 2.2:

Vytvo ení nástroj pro podpora ekologického chování obcí, svazku
obcí a kraje

Popis opat ení:

Opat ení je zam eno na vytvo ení systému motiva ních nástroj , které
umo ní uplatn ní ekologických zp sob ízení obcí, svazku obcí a kraje
v ir í mí e. Smyslem opat ení je vytvo it podmínky pro v í uplatn ní
dlouhodobých a holistických (celostátních) p ístup
p i tvorb
rozvojových plán územních samosprávných celk (MA 21 apod.)
Opat ení je orientováno také na samotný - environmentáln p íznivý –
provoz obecních a m stských ú ad , krajského ú adu a dal ích
ve ejnoprávních institucí. Opat ení spo ívá ve vytvo ení motiva ních
nástroj , které by vedli k ast ímu uplat ování ekologických princip
na jednotlivých ú adech. Vhodným
ením se jeví zakomponování
ekologických po adavk nap . do pravidel pro p id lování dotací
z prost edk KÚ ÚK.
Doporu ujeme vyu ít návrh koncep
metodického materiálu zam ený
na rozvoj EVVO a zavád ní ekologických p ístup na úrovni obcí
s roz enou p sobností a v obcích s pov eným obecním ú adem
zpracovaný v rámci koncepce EVVO Ústeckého kraje, který je uveden
v P íloze . 3.

Podporované
aktivity:

• Projekty místního a regionálního rozvoje zalo ené na principech
udr itelného rozvoje (Místní Agendy 21 – díl í projekty, Zdravá
sta – díl í projekty, komunitní plány a programy a dal í)
• Vyhla ování sout í o „ekologickou“ obec.
• Zavedení EMAS na KÚ ÚK a OSRP.
• Stanovení nových pravidel pro poskytování dotací z prost edk
Ústeckého kraje zohled ující úrove ekologického ízení obcí
a dal ích institucí a podnik .
• Vytvo ení zásad environmentáln p íznivého ízení obcí a obecních
ad (kraje a krajského ú adu) – tzv. zeleného desatera ve ejné
správy – a p íprava a realizace pilotních projekt , jeho uplatn ní na
vybraných obecních ú adech kraje a na krajském ú ad .
• Zpracování „reklamní“ kampan ur ené k prezentaci „ekologických“
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obcí v médiích a v zahrani í (pro pot eby zahrani ních investor )
Dopady:

• Zlep ení spolupráce obcí v oblasti EVVO.
• Efektivn í ení komunálních problém ivotního prost edí.
• Efektivn í provoz obecních, m stských a ostatních ú ad ve ejné
správy.
• Produktivn í zapojení ve ejnosti do projednávání rozvojových
zám
s potenciálním dopadem na P.

Cílové skupiny:

• Obce, svazky obcí a jimi z izované a ízené organizace.

Realizátor:

KÚ ÚK
Obce, svazky obcí
NNO p sobící v EVVO
Zdravá m sta, SESO, SEV

Zdroje
financování:

Vlastní zdroje cílové skupiny
Dotace ÚK
Podprogram SF P .8.1

Priorita . 2:

Rozvoj EVVO ve ve ejné správ

Opat ení 2.3:

Zvý ení aktivit ve ejné správy v oblasti informování obyvatel o
EVVO

Popis opat ení:

Opat ení je zalo ené na napl ování jednoho z úkol ve ejné správy,
kterým je informování ve ejnosti. Má-li se ú ad aktivn podílet na EVVO
ve ejnosti, je nutné zm nit schéma zve ej ování informací. Krajský ú ad
ÚK jako metodický orgán OSRP by m l vypracovat metodický pokyn
pro Obce s roz enou p sobností, jak nakládat s informacemi, tak, aby se
skute
dostaly k t m, pro které jsou ur eny.
Metodický pokyn by m l obsahovat doporu ení zve ej ovat informace
zve ejn ním v místním tisku, odvysíláním v místním rozhlase,
umis ováním informa ních leták v místech s nejv ím pohybem
obyvatel, rozná kou leták do domácností a kol, apod. Zám rem
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 programu EVVO, v etn nabídky program ekologických
st edisek v regionu i mimo n j. Dále by m l být vytvo en v rámci ka dé
OSRP 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 ekologického
Ústavu v Praze p i vyu ití jeho výstup (Zpravodaj MA 21, P ehled akcí
EVVO atd.). Cílem opat ení je vyu itím v ech dostupných metod
zve ejn ní informací zvý it ekologické vzd lání obyvatel obce.

Podporované
aktivity:

• Projekty zam ené na osv tu ve ejnosti a motivaci k ení
komunálních problém ivotního prost edí.
• Obsazení pozic EVVO minimáln na úrovni OSRP.
• Tvorba a distribuce elektronického informa ního bulletinu o EVVO.
• Zpracování metodického pokynu pro Obce s roz enou p sobností
o tom, jak nakládat s informacemi, aby se skute
dostaly k t m,na
které jsou zam eny.
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Dopady:

• Zvý ení ekologické uv dom losti obyvatel obce.
• Efektivn í ení komunálních problém ivotního prost edí.
• Zvý ení zájmu obyvatel o akce s ekologickou tématikou

Cílové skupiny:

• Obce, kraj a jimi z izované a ízené organizace
• Obyvatelé obcí

Realizátor:

KÚ ÚK
Obce, svazky obcí

Zdroje
financování:

KÚ ÚK
Rozpo ty m st a obcí

Priorita . 2:

Rozvoj EVVO ve ve ejné správ

Opat ení 2.4:

Zlep ení vzájemné komunikace mezi ve ejnou správou a ve ejností
v obcích za ú elem zapojení ve ejnosti do
ení komunálních
problém P

Popis opat ení:

Podstatou opat ení je prost ednictvím v í participace odpov dných
zam stnanc ve ejné správy v oblasti EVVO napomoci zlep ení
komunikace a toku informací mezi ve ejností a ve ejnou správou o této
problematice. Z hlediska zlep ení komunikace by se m lo jednat
o aktivní oslovení a zapojení zástupc ve ejnosti. Jedná se o vytvo ení
jakýchsi poradních sbor
r zných zástupc
ve ejnosti z území
samosprávného celku, které by byly ochotné se aktivn nad konkrétním
problémem zamyslet a vyjád it se k n mu nebo navrhnout nové aktivity.
Vedle toho je mo né se neustále pokou et navázat masivn í kontakt
s ve ejností t eba tím, e ka dá samospráva bude mít ur enou osobu,
odpov dnou za komunikaci s ve ejností a médii, která bude aktivn
sobit na odstran ní bariéry strachu z negativního postoje ve ejnosti,
která je zejména na obcích velmi silná.

Podporované
aktivity:

• Zapojení ve ejnosti do ení komunálních problém ivotního
prost edí.
• Vytvo ení dobrovolných a komunikativních poradních sbor
samosprávy.
• Vytvo ení partnerských vazeb obcí, mikroregion a kraj v rámci R
i zahrani í a vzájemné p edávání zku eností na úseku aplikace
EVVO.

Dopady:

• Zvý ení ekologické uv dom losti obyvatel obce.
• Efektivn í ení komunálních problém ivotního prost edí.
• Produktivn í zapojení ve ejnosti do projednávání rozvojových
zám
s potenciálním dopadem na P.
• Zlep ení komunikace obcí s ve ejností i dal ími cílovými skupinami.
• Sní ení konflikt p i projednávání rozvojových zám
obcí.
• Zlep ení vztahu obyvatel k místní správ .

Cílové skupiny:

• Obce, kraj a jimi z izované a ízené organizace
• Obyvatelé obcí
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Realizátor:

Obce, svazky obcí

Zdroje
financování:

Rozpo ty m st a obcí ÚK

Priorita . 3:

Rozvoj EVVO na kolách a ve kolských za ízeních

Opat ení 3.1:

Za len ní ekologické výchovy a udr itelného rozvoje do vyu ovacích
edm , vytvá ení nabídky výukových program a kolních
ekologických projekt

Popis opat ení:

koly ovliv ují d ti, mláde ve v ku, kdy zá itky a poznatky zde získané
se stávají základem celo ivotních postoj . Významnou sou ástí
vzd lávání se musí stát i vzd lávání k udr itelnému rozvoji. Sou asné
zm ny v oblasti kolství umo ují integraci EVVO do v ech
vyu ovacích p edm .
Sou asné vzd lávací programy pro základní koly umo ují r znou
rou klást d raz na ekologické vzd lávání (volitelné p edm ty,
nepovinné p edm ty, projektové vyu ování). Integrace EVVO do v ech
(anebo tém v ech ) vyu ovacích p edm , v ak závisí na pochopení,
znalostech a umu vedení koly i celého pedagogického sboru.
Zám rem opat ení, pro vyu ování kol v ech stup a jejich jednotlivých
íd se znalostí regionálních mo ností, je proto podporovat pr
za azování náv vy r zných akcí zam ených na EVVO nebo aktivity
specializovaných za ízeních p ímo na kolách. Podporuje tvorbu
výukových program ekologické výchovy ve st ediscích ekologické
výchovy, náv vy expozic v muzeích a skanzenech, po ádání
írodov dných p edná ek a exkurzí, náv vy a údr by lesních stezek
apod.
Sou asn je nezbytné ú elnou grantovou politikou kraje, v etn
izp sobení
vhodné struktury rozpo tu, podporovat realizaci
ekologických ploch a za ízení v terénu, na kolních pozemcích,
ve ejných prostranstvích apod.
Zám rem opat ení je dále podporovat ú ast kol v celostátních
ekologických projektech a sítích (nap . M.R.K.E.V.)

Podporované
aktivity:

• Za len ní do výuky aktivity specializovaných za ízeních – programy
EVVO ve SEV, muzeích, apod.
• Podpora sít i sítí kol zabývajících se EVVO a podpora setkávání
a vzájemné komunikace kol
• Zaji ní informovanosti editel kol a kolských za ízení
• Vznik konzulta ních st edisek a metodická pomoc kolám p i
realizaci EVVO
• Praxe student v environmentáln nebo EVVO orientovaných
projektech.
• Realizace výuky ve venkovním prost edí.
• Za len ní ekologické problematiky do u ebních osnov v iny
edm .
• Zapojování kol do celostátních projekt EVVO.
• Vytvo ení pestré nabídky výukových program ,
kolních
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ekologických projekt , u ebních pom cek, materiál a publikací
kolám
• Ka doro ní oce ování nejlep ích studentských prací s ekologickou
tématikou.
Dopady:

•
•
•
•

Cílové skupiny:

•
ti v mate ských kolách
• áci základních kol
• Studenti st edních kol a odborných u ili

Nezbytné dopln ní nabídky systému EVVO.
Zvý ení zájmu d tí a mláde e o problematiku P.
Nep ímé ovlivn ní ekologického chování v rodinách.
Zvy ování znalostí v oblasti ekologického chování a trvale
udr itelného rozvoje.

Realizátor:

KÚ ÚK
koly a kolská za ízení Ústeckého kraje
Specializované organizace zam ené na EVVO (SEV)

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Programy M MT
Sponzorské dary kolám

Priorita . 3:

Rozvoj EVVO na kolách a ve kolských za ízeních

Opat ení 3.2:

Zvý ení ekogramotnosti pedagog v ech stup a aprobací a
výchova koordinátor EVVO na uvedených vzd lávacích za ízeních

Popis opat ení:

Vzd lávání pedagog v oblasti EVVO je kapacitn nedosta ující,
nesystematické a regionáln nevyvá ené. Zabezpe ují je subjekty r zné
úrovn . Finan ní prost edky, je mají koly na zaji ní dal ího
vzd lávání pedagogických pracovník
vy len ny, neodpovídají
skute ným pot ebám kol a kolských za ízení.
Stávající nabídku vzd lávání pedagog v oblasti EVVO je t eba roz it
a vytvo it podmínky pro ú ast pedagog na tomto vzd lávání.
Pedagogové kol v ech stup – od mate ských po vysoké – by m li mít
mo nost absolvovat vzd lávací seminá , který bude orientován zejména
na zapojení praktických ukázek a p íklad z regionu do vyu ování,
týkající se krajiny, sídel, p írody a jejich sou ástí, mo ností EVVO
v regionech – stá e v ekocentrech, ekovýchovné programy ve st ediscích
ekologické výchovy, programy kolských za ízení, muzeí apod. Tento
seminá by m l být za azen do DVPP, akreditován M MT a m ly by být
vytvo eny podmínky pro jednotlivé pedagogy, aby se mohli seminá e
zú astnit.
Nízká ú ast a zájem pedagog i vedení kol o EVVO se odrá í ve
skute nosti, e povinnost z ídit funkce koordinátora EVVO na kole,
daná pokynem M MT, bývá asto pojímána formáln . koly se potýkají
zejména s tím, e jim schází zku enosti, nám ty a vzory celoro ních
plán , i s tím, e funkce kolního koordinátora EVVO s sebou nenese
sní ení p ímých hodin (jako u jiných typ koordinátor – po íta ový,
výchovný poradce,...) a málokdy alespo symbolickou finan ní náhradu.
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Cílem opat ení je proto vytvo it podmínky pro reálné fungování t chto
koordinátor v ka dé kole.
Podporované
aktivity:

• Vytvo ení systému dal ího vzd lávání pedagogických pracovník
v EVVO
•
zné typy akcí k EVVO v DVPP: nap . seznámení editel kol
s problematikou EVVO, základní kurz EVVO pro koordinátory
EVVO a pro týmy kol, specializované seminá e pro jednotlivé
aprobace, pedagogický klub pro hlub í zájemce o EVVO
• Vytvá ení a pravidelné zve ej ování nabídek ekologického
vzd lávání.
• Vzájemná vým na informací a zku eností mezi pedagogickými
pracovníky, kolními ekologickými koordinátory, atd. nap . formou
klub , konferencí, zpravodaje, www stránek.
• Vytvo ení nástroje pro motivaci a odm ování aktivních pedagog
• Vytvá ení podmínek ( asových i hmotných) ve kolách pro práci
koordinátor EVVO.
• Zvy ování odborné úrovn
kolních koordinátor
EVVO
prost ednictvím vzd lávacích akcí, exkurzí a setkání.
• Zpracování a zve ej ování metodických materiál , vzorových
celoro ních plán a nám na práci kolních koordinátor .

Dopady:

• Aktivizace odborného a pedagogického potenciálu (anga ovaní,
orientovaní, vzd laní a informovaní pedagogové)
• Zvý ení úrovn EVVO na kolách.
• Zvý ení zájmu d tí a mláde e o problematiku P.

Cílové skupiny:

• Pedagogi tí pracovníci a vychovatelé v mate ských, základních,
st edních a vysokých kolách
• Studenti pedagogických fakult vysokých kol.

Realizátor:

KÚ ÚK
koly a kolská za ízení Ústeckého kraje
Specializované organizace zam ené na EVVO (SEV)

Zdroje
financování:

Dotace KÚ ÚK
Programy M MT
Programy EU

Priorita . 3:

Rozvoj EVVO na kolách a ve kolských za ízeních

Opat ení 3.3:

Podpora aktivní role kol p i vytvá ení mimo kolních aktivit
s ekologickou tématikou

Popis opat ení:

Dlouhodobé sni ování asových dotací ve vyu ování má za následek
omezení mo ností pro realizaci EVVO zalo ené p edev ím na p ímém
kontaktu d tí s p írodou. Odcizení od p írody je jeden z nejzáva
ích
civiliza ních „proh
“ vedoucích nebo p ispívajících k devastaci
vlastního (lidského) ivotního prost edí.
kola by m la p itom být jedním z místních center osv ty. Není ádoucí,
aby se kola uzavírala pouze do vlastního sv ta. Toto v ak nelze plo
na ídit – co je naopak pozitivní, proto e k p sobení mimo kolu nemá
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ka dá kola stejné mo nosti. Ukazuje se na mnoha dal ích p íkladech, e
efektivním zp sobem je vyu ití formy sout í. V tom p ípad lze tuto
formu zvlá uvítat, proto e k dobrému výsledku je nutná spolupráce
pedagog a student a dal ích aktér z prost edí mimo vlastní kolu. Je
proto ú elné motivovat a podpo it koly, které aktivn dopl ují výuku
vlastními mimo kolními aktivitami zam enými na EVVO, formou
sout e o ceny, vyhla ovanou krajem.
Podporované
aktivity:

• Organizování a provozování mimo kolních aktivit s ekologickou
tématikou.
• Zavedení krajské sout e pro koly a kolská za ízení provád jící
mimo kolní ekologické aktivity.
• Nabídka pobytových program kolám.
• Vytvá ení mezinárodních kontakt a vým n v rámci mimo kolních
aktivit.

Dopady:

•
•
•
•

Cílové skupiny:

• Pedagogi tí pracovníci a vychovatelé na základních a st edních
kolách
• áci a studenti

Nezbytné dopln ní nabídky systému EVVO
Zvý ení zájmu d tí a mláde e o problematiku P.
Nep ímé ovlivn ní ekologického chování v rodinách.
Zvy ování znalostí v oblasti ekologického chování a trvale
udr itelného rozvoje.

Realizátor:

KÚ ÚK
koly a kolská za ízení Ústeckého kraje
Specializované organizace zam ené na EVVO (SEV)

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Programy M MT
Programy EU
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Priorita . 4:

Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti

Opat ení 4.1:

Podpora rozvoje sít otev ených st edisek ekologické výchovy a
ekologických informa ních a poradenských st edisek (ekocenter)
nabízejících slu by v EVVO

Popis opat ení:

St ediska ekologické výchovy i ekocentra zaujímají v oblasti EVVO
výsadní postavení. Sí t chto st edisek je v ak p es postupný rozvoj
v rámci kraje zatím nedostate ná, a to jak po stránce kvalitativní, tak po
kvantitativní. V Ústeckém kraji je stále dost oblastí kde podobné za ízení
chybí. Specifických problémem SEV je pak jejich financování
a dlouhodobá udr itelnost.
Pro rozvinutí sít st edisek volného asu a ekologické výchovy se jeví
jako nutnost zaji ní kontinuity stávajících aktivit – podpora funk ního
regionálního systému EVVO, vhodným a dostate ným nastavením
grantového systému kraje, v etn zaji ní dostupné nabídky finan ní
podpory z jiných zdroj . Na jejich rozvoj je t eba vytvo it efektivních
informa ní sí organizací, které p sobí v oblasti EVVO, zajistit pokrytí
kraje sítí ekocenter, vyu ít specifika p sobení NNO k roz ování
srozumiteln zpracovaných zásad etrného vztahu k p írod , s d razem
k posilování vazby k regionu, ke krajin a p itom zapojovat i dal í nap .
men í organizace, které se p ímo nespecializují na EVVO. Zárove je
eba zvý it kvalifikaci i v samotném neziskovém sektoru, který by m l
nabízet svoji odbornou kapacitu ve ejné správ i privátnímu sektoru.
U st edisek ekologické výchovy s velkým objemem realizovaných
program ekologické výchovy pro koly je nutné za adit tato st ediska do
sít kol a kolských za ízení a podílet se na jejich financování, proto e
tato st ediska p esahují rámec NNO. P edm tem podpory by m ly být
startovní, rozvojové a investi ní prost edky pro „otev ená“, tj. obecn
dostupná, nikoliv klubová, st ediska ekologické výchovy..

Podporované
aktivity:

• Vytvo ení sít SEV v EVVO r zných kategorií, poslání a r zných
sm
inností.
• Vytvo ení dosta ujícího, efektivního a motivujícího systému
financování SEV a NNO z r zných zdroj .
• Za azení st edisek ekologické výchovy do sít kol a kolských
za ízení.

Dopady:

• Zvý ení stability a perspektiv sektoru environmentáln orientovaných
NNO.
• Zvý ení zájmu ve ejnosti o problematiku P a zvý ení ekologického
domí ve ejnosti v d sledku p sobení SEV.
• Zlep ení spolupráce mezi jednotlivými SEV a kolami.
• Zvý ení autority a respektu k innostem SEV z hlediska ostatních
cílových skupin.
• Realizace projekt rozvoje poradenské innosti SEV, zam ené na
ve ejnost, ve ejnou správu a podnikatelskou sféru
• SEV, ekocentra
• Ve ejnost

Cílové skupiny:
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Realizátor:

KÚ ÚK
koly a kolská za ízení Ústeckého kraje
Specializované NNO zam ené na EVVO (SEV)

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Programy M MT
Programy EU
Podprogram SF P 8.1

Priorita . 4:

Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti

Opat ení 4.2:

Vzd lávání pracovník NNO, pedagog volného asu a vedoucí
tských kolektiv v oblasti EVVO

Popis opat ení:

NNO p edstavují a zastupují aktivní ást ve ejnosti, která se chce podílet
na ochran prost edí, na trvale udr itelném rozvoji komunit, obcí i celého
ÚK, na rozhodování o ivotním prost edí. P edpokladem pro tyto aktivity
je vysoká odborná úrove pracovník a len NNO v ad oblastí.
Po adavek vysoké profesionality, který tato práce p iná í, v ak asto
nará í na kritický nedostatek finan ních prost edk na vlastní provoz
organizací a za ízení, na rozvoj odborných kapacit a lidských zdroj . Jen
áste
lze tyto problémy
it vyu íváním práce dobrovolník .
Dobrovolná práce, která je základní charakteristikou neziskového
sektoru, m e v oblasti EVVO dopl ovat základní profesionální aktivity
(jako dobrovolníci mohou nap . pracovat i vysoce fundovaní lekto i,
studenti apod.), nem e v ak být základem dlouhodobého fungování
za ízení typ SEV.
Cílem opat ení je proto zvý it odbornou úrove lidských zdroj
sobících v oblasti neziskového sektoru, aktivn se zapojující do práce
s d tmi a mláde í a touto formou tak zkvalit ovat EVVO v rámci aktivit
chto organizací. Zám rem opat ení je zvý it dostupnost vzd lávání
EVVO pro pedagogy volného asu a vedoucí d tských kolektiv d tí
a mláde e, zlep it p ístup k informacím o vzd lávacích akcích a vytvo it
nabídky akcí v rámci DVPP.

Podporované
aktivity:

• Koordinace a podpora vzd lávání pedagog
volného
asu
a vedoucích d tských kolektiv v oblasti EVVO, roz ení nabídky
vzd lávacích program pro n .
• Zaji ní dostupnosti informací v oblasti EVVO v em zájemc m
z ad pedagog volného asu a vedoucích d tských kolektiv .
• Programy vzd lávání pedagog volného asu a ostatních pracovník
NNO.
• Vytvo ení vhodného systému vzd lávání vedoucích mimo kolních
kolektiv d tí a mláde e a pedagog volného asu.

Dopady:

• Zvý ení kvality úrovn EVVO v rámci mimo kolní výuky.
• Zvý ení autority a respektu pracovník NNO z hlediska ostatních
cílových skupin.
• Zvý ení ekologického v domí ve ejnosti v d sledku p sobení NNO.
• Zlep ení spolupráce mezi jednotlivými NNO a SEV a kolami.
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• Zvý ení po tu a kvality projekt realizovaných NNO.
Cílové skupiny:

• Pracovníci NNO
• Vedoucí d tských kolektiv (pedagogi tí pracovníci volného asu)

Realizátor:

KÚ ÚK
koly a kolská za ízení Ústeckého kraje
Specializované NNO zam ené na EVVO (SEV)

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Programy M MT
Programy EU
Podprogram SF P 8.1

Priorita . 4:

Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti

Opat ení 4.3:

Tvorba program s obsahem EVVO pro ve ejnost realizovaných
SEV, neziskovými organizacemi, zájmovými sdru eními, DDM
a ve ejn prosp nými organizacemi

Popis opat ení:

SEV, Nestátní neziskové organizace, zájmové sdru ení a DDM pat í
spole
se kolami mezi ty skupiny organizací, které jsou nejvíce
orientovány na cílové skupiny d tí a mláde e, ale svými aktivitami asto
oslovují i ostatní ve ejnost. Programová nabídka t chto a podobných
sdru ení a organizací je v ak asto tématicky nevyvá ená, problematika
EVVO málo preferovaná. P esto e n které krou ky jsou zam eny na
získávání poznatk o p írod , co se m e jevit jako ekologické
vzd lávání, ve skute nosti samo o sob je nemusí vést k ohleduplnému
chování k ivotnímu prost edí.
Specifickým problémem je realizace EVVO u neorganizované ve ejnosti.
Ta je celkov obtí
í a zatím málo rozvinutá. Aktivity pro
neorganizované d ti se nejvíce zam ují na prevenci sociáln
patologických jev , EVVO se v nich objevuje obvykle jen okrajov . Je
proto velmi d le ité zam it se na vybudování systému, který osloví
neorganizovanou mláde a ostatní ve ejnost, jeho produktem bude
po ádání jednorázových i cyklických akcí (nap . vycházek, exkurzí,
edná ek, her,...). Hlavní roli by v tomto systému m li sehrát NNO
specializované na EVVO a na práci s d tmi, stejn jako organizace
sobící nap v kovým spektrem v etn senior .
Opat ení nem e obsahovat vý et v ech mo ností, kterými lze k rozvoji
dané oblasti p isp t. Jeví se jako ú elné vytvo it mo nost podpory
zajímavých projekt a zám , které p ijdou p ímo z terénu.

Podporované
aktivity:

• Za len ní EVVO do inností kolektiv d tí a mláde e, které nejsou
ímo zam eny na EVVO.
• Projekty zapojení NNO do aktivit, p sobících proti masov
propagovaným formám konzumního ivota
• Aktivní oslovení d tí, mláde e, senior i ostatních skupin
obyvatelstva za ú elem ení EVVO.
• Osv tové akce pro ve ejnost
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• Zabezpe ení systému sout í, které osloví neorganizovanou mláde
• Zabezpe ení systému dal ích ve ejn p ístupných jednorázových i
cyklických akcí v nované EVVO.
• Projekty systematické spolupráce NNO s médii s cílem propagace
inností environmentáln orientovaných NNO v oblasti EVVO.
Dopady:

•
•
•
•
•

Cílové skupiny:

• SEV, neziskové organizace, zájmová sdru ení, DDM, ve ejn
prosp né organizace
• Organizovaná a neorganizovaná mláde
• Senio i a ostatní ve ejnost

Zvý ení kvality úrovn EVVO v rámci mimo kolní výuky.
Zvý ení ekologického v domí ve ejnosti v d sledku p sobení NNO.
Zvý ení po tu a kvality projekt realizovaných NNO.
Oslovení a následná osv ta iroké ve ejnosti.
Zlep ení schopností a zvý ení zku eností environmentáln
orientovaných NNO v rámci jejich p sobení na ve ejnost.

Realizátor:

KÚ ÚK
SEV, neziskové organizace, zájmová sdru ení
DDM
Kulturní a sociální za ízení
Ostatní ve ejn prosp né organizace

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Programy M MT
Programy EU
Podprogram SF P 8.1

Strana 110 (celkem 127)

Koncepce environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty Ústeckého kraje

Priorita . 5:

Rozvoj EVVO v oblasti podnikatelské sféry

Opat ení 5.1:

Osv ta, informovanost a odborná podpora pro uplat ování
ekologického systému ízení podnik , isté produkce a nejlep ích
dostupných technologií

Popis opat ení:

Podnikatelský sektor funguje v EVVO jako cílová skupina (zejména
vzhledem k tomu, e jejich aktivity asto výrazn ovliv ují ivotní
prost edí) i jako poskytovatel program
EVVO (propaga ní
a marketingové aktivity, poskytované slu by v oblasti vzd lávání
a osv ty). První stránku tohoto p sobení lze ovliv ovat pomocí r zných
program , druhé lze vyu ívat jako sou ásti systému EVVO ÚK.
Významnou motivací podnik k napl ování ekologických po adavk je
budoucí vstup R do EU a mo nost exportovat produkty vyhovující
ísným normám Spole enství. Úloha EVVO v podnikové sfé e je mj.
osv ta doprovázející implementaci t chto p ístup a opat ení ( ir í
informace o etrné výrob a spot eb , význam dodr ování norem
a postup ). Podniky, které tyto normy napl ují, mohou zárove fungovat
jako kladné vzory pro dal í cílové skupiny EVVO, zejména ve spolupráci
se SO , SOU a oblastí kolství obecn .
Opat ení je proto zam ené na zvý ení informovanosti podnikatelské
sféry o systému ekologického ízení podnik , o projektech ist í
produkce, nejlep ích dostupných technologií (BAT), integrované
prevenci a omezování zne
ní (IPPC), ocen ní a registru ekologicky
etrného výrobku apod. Podniky by m ly mít mo nost nezaujat obdr et
informace o v ech vý e uvedených zále itostech a na n vázané
legislativ , m ly by získat výklad o pozitivních stránkách ekologických
opat ení v podnicích (evropský standard, ekonomicky p íznivé návratné
dopady zavedení ekologických opat ení, lep í komunikace s ve ejností
a s obcemi apod.) o mo nostech jejich realizace (odborní dodavatelé,
orienta ní ceny), eventuáln radu, jak postupovat p i zavád ní
ekologického ízení a opat ení ve svém podniku daného druhu
a velikosti.

Podporované
aktivity:

• Organizace setkání a exkurzí ve firmách se zavedeným systémem
ekologického ízení.
• Zaji ní základního bezplatného informa ního servisu pro
podnikatele na úseku ekologického ízení podnikatelských aktivit,
ist í produkce a omezování zne
ování a nejlep ích dostupných
technologií prost ednictvím vytipovaných stávajících organizací –
center ekologické výchovy, hospodá ských komor.
• Vytvá ení podklad , informací a jejich aktivní propagace sm rem
k podnikatel m cílen i prost ednictvím médií.
• Projekty na podporu zavád ní systému environmentálního ízení
v podnicích Ústeckého kraje.
• Projekty informování ve ejnosti o vlivech podnik na P i aktivitách
EVVO

Strana 111 (celkem 127)

Koncepce environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty Ústeckého kraje

Dopady:

•
•
•
•

Cílové skupiny:

• Podnikatelské subjekty ÚK
• Management podnik

Rozvoj prvk environmentálního managementu
Sní ení negativních vliv podnik na P
Vy í zapojení podnikatelské sféry do projekt EVVO
Zlep ení vztahu mezi podniky a ve ejností

Realizátor:

KÚ ÚK
Specializované NNO zam ené na EVVO (SEV)
Hospodá ské a agrární komory
Ostatní sdru ení podnikatel (cechy,..)

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Programy EU
Podprogramy SF P
Programy M P
Programy MPO

Priorita . 5:

Rozvoj EVVO v oblasti podnikatelské sféry

Opat ení 5.2:

Zvý ení vzd lanosti zam stnanc
v otázkách P

Popis opat ení:

Podniková sféra je významná dv ma charakteristikami. Je v rámci celé
spole nosti jedním z nejvýznamn ích p vodc negativních dopad na
ivotní prost edí, zárove v ak se jedná o typ organizací, které mají
mo nost velmi efektivn oslovovat dosp lou ást populace. V eobecné
vzd lávání zam stnanc podnik na v ech úrovních v otázkách
problematiky P a o jeho ochran je proto d le itá slo ka jak v rámci
systému EVVO, tak zárove v souvislosti s minimalizací negativních
dopad výroby na P.

podnik

na v ech stupních

Opat ení je zam ené na podporu aktivit, v jejich d sledku se zvý í
ekologické vzd lání zam stnanc podnik na v ech stupních. adový
zam stnanec znalý dopad vlastní innosti na ivotní prost edí se chová
k tomuto prost edí ohledupln ji a etrn ji, u zasv cených mana er se
oprávn
p edpokládá inklinace k volb etrn ích výrobních postup
a za ízení. V kone ném d sledku takovéto jednání vede k celkovému
sni ování negativních dopad podnik na ivotní prost edí vedoucí
k realizaci „ isté“ produkce.
Podporované
aktivity:

• Vnitropodniková kolení s odborn odpovídajícími lektory.
• Cílená distribuce informa ních materiál sm rem k p íslu ným
odpov dným osobám v podnikové sfé e.
• Zvý ení podílu EVVO v rámci kolení o bezpe nosti práce.
• Informování zam stnanc o dopadech výroby podniku na P.

Dopady:

• Rozvoj prvk environmentálního managementu.
• Sní ení negativních vliv podnik na P.
• Zvý ení ekologického vzd lání u dosp lé populace.
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Cílové skupiny:

• Zam stnanci
• Management

Realizátor:

Specializované NNO zam ené na EVVO (SEV)
Hospodá ské a agrární komory
Ostatní sdru ení podnikatel (cechy,..)
Podniky ÚK

Zdroje
financování:

Dotace ÚK
Vlastní zdroje podnikatelských subjekt

Priorita . 5:

Rozvoj EVVO v oblasti podnikatelské sféry

Opat ení 5.3:

Politická podpora spolupráce podnik s ve ejností a ve ejnou
správou p i
ení otázek problém ivotního prost edí v regionu

Popis opat ení:

Jak vyplývá z dotazníkového et ení v podnicích Ústeckého kraje
provedeného v rámci analytické ásti koncepce je zapojení podnikatelské
sféry do realizace nebo podpory EVVO pom rn nízké. Ur ité aktivity
vyvíjejí pouze velké podniky, které tuto innost vnímají jako ur itou
formu kompenzace negativních dopad vlastní výroby nebo se jedná
o podniky pro které je
ení problematiky ivotního prost edí jeden
z p edm
jejich podnikatelské innosti. Míra uvol ování finan ních
prost edk na podporu podobných aktivit se ka doro
sni uje
a finan ní toky se p esouvají do mediáln atraktivn ích oblasti (sociální
sféra, sport).
Cílem opat ení je tento trend zm nit. Opat ení má spí e pojednávací
a koordina ní charakter. T
spo ívá v koordinaci metod a výkladu
prosazování práva
ivotního prost edí mezi správními orgány
a kontrolními a dozorovými organizacemi (nap . IZP). D le ité je
rovn
vyu ití resp. intenzifikace nebo p ípadn p ipravení dal ích
formalizovaných nebo neformalizovaných dohod mezi ve ejnou správou
a svazy, asociacemi a komorami jako p edstaviteli podnikové sféry.
Zám rem je prost ednictvím m kkých nástroj ve ejné správy motivovat
podnikovou sféru Ústeckého kraje k vy í anga ovanosti v oblasti
ekologické výchovy a v souvisejících aktivitách.

Podporované
aktivity:

• Organizace setkání zástupc
ve ejné správy se zástupci
podnikatelského sektoru (hospodá ských a agrárních komor, svaz ,
cech , apod.) za ú elem hledání vhodných forem spolupráce
v oblasti EVVO.
• Medializace a propagace aktivních podnik , jako to vzorových
íklad pro ostatní.
• Finan ní, materiální a technická pomoc podnik p i realizaci
a podpo e EVVO.
• Navazování spolupráce mezi podniky, neziskovým sektorem
a ve ejností.
• Spole né po ádání akcí pro ve ejnost s ekologickou tématikou.
• Konstruktivní zapojování podnik do rozvoje místní Agendy 21.
• Sni ování nadbyte né administrativní zát e a podobné úlevy pro
aktivní podniky.
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Dopady:

•
•
•
•
•

Cílové skupiny:

• Podnikatelské subjekty ÚK (management)
• Nestátní neziskové organizace
• Ve ejnost

Zvý ení mno ství finan ních prost edk plynoucí na EVVO.
Zkvalitn ní programové nabídky EVVO.
Vy í zapojení podnikatelské sféry do projekt EVVO.
Zlep ení vztahu mezi podniky, ve ejností a neziskovým sektorem.
Aktivizace d le ité slo ky krajského systému EVVO.

Realizátor:

KÚ ÚK
Ostatní správní a kontrolní orgány ve ejné správy
Hospodá ské a agrární komory
Ostatní sdru ení podnikatel (svazy, cechy,..)

Zdroje
financování:

Finan ní zdroje podnikatelských subjekt
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4.3.2 Návrh základního dota ního systému na podporu EVVO
Ústecký kraj má k dispozici dva základní finan ní nástroje, kterými m e podporovat systém
EVVO:
a) dotace (granty) - slou í p edev ím k vyhledávání nových iniciativ, k podpo e rozvoje
EVVO, k podpo e vlastních návrh jednotlivých subjekt EVVO (tedy oproti nástroji „b)“
nikoli k zaji ní realizace dlouhodobých systematických inností)
b) zakázky – slou í k zaji ní realizace dlouhodobých systematických inností, které tvo í
základ systému EVVO a které kraj chápe jako standardní slu bu pro své ob any
Tato kapitola podrobn popisuje první z t chto nástroj - dota ní systém.
Ústecký kraj by m l realizovat vlastní dota ní politiku pro oblast EVVO, která je zam ena na
podporu ve ejn prosp ných inností sm ujících k ekologické osv
místních obyvatel.
Hlavní cíle dota ní politiky kraje v oblasti EVVO by m ly být:
• podpo it základní principy EVVO v cílové oblasti Ústeckého kraje,
• zvý it kvalifikaci lidských zdroj jako to nosného potenciálu zlep ování ivotního
prost edí a trvale udr itelného ivota,
• podpora a roz ení nabídky kolních a mimo kolních aktivit o problematiku EVVO,
•
ekonání problém souvisejících se zne
ním prost edí,
• osv ta a zapojení ve ejnosti v oblasti EVVO
• podpora absorpce finan ních prost edk z vn ích zdroj v oblasti EVVO.
Základní principy pro poskytování dotací byly schváleny zastupitelstvem Ústeckého kraje
se na svém zasedání dne 24.4.2002.
1. Zásady upravují v návaznosti na zákon . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd ích
edpis , a zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo , ve
zn ní pozd ích p edpis , poskytování dotací fyzickým nebo právnickým osobám
vyvíjejícím ve ejn prosp nou innost na území Ústeckého kraje (dále jen „ kraje“).
2. Dotací se rozumí výdaj z rozpo tu kraje ve smyslu § 10, odst. 1, písm. i) zákona
. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo , ve zn ní pozd ích
edpis .
3. Dotace se poskytuje ve výb rovém ízení na základ p edlo eného projektu.
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Zásady dota ní politiky, zmín né v bod 1), zní:
1. Dotace je ur ena pro fyzické a právnické osoby v oblasti ve ejných slu eb
s p sobností na území Ústeckého kraje.
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje ur í pro p íslu ný kalendá ní rok konkrétní dota ní
tituly vycházející z Koncepce ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty Ústeckého
kraje.
3. Zastupitelstvo Ústeckého kraje ur í v rozpo tu na p íslu ný rok celkovou ástku
ur enou na dota ní tituly podporující EVVO.
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Návrh dota ních titul
Navr ené dota ní tituly sledují výsledky návrhové ásti Koncepce environmentální výchovy,
vzd lávání a osv ty Ústeckého kraje. V rámci dota ního programu by m la být proto
podporována taková opat ení, která jsou finan ní intervencí na krajské úrovni
ovlivnitelná. Nejsou zde proto ena ta opat ení, jejich realizace je zále itostí systémovou
i organiza ní (v ad p ípad jsou aktivitami krajského ú adu).
Název programu - Program rozvoje EVVO Ústeckého kraje
I.

edm t podpory

Dota ní titul . 1 – Management EVVO v kraji a rozvoj pr ezových aktivit EVVO
Prost ednictvím dota ního titulu . 1 budou podporovány aktivity uvedené v rámci opat ení:
1.2
1.6

Podpora získávání prost edk na realizaci EVVO z vn
Spolupráce se zahrani ím

ích zdroj

Dota ní titul . 2 – Rozvoj EVVO ve ve ejné správ
Prost ednictvím dota ního titulu . 2 budou podporovány aktivity uvedené v rámci opat ení:
2.1

Vzd lávání zam stnanc ve ejné správy a volených zástupc ve ejnosti (zastupitel )

Dota ní titul . 3 – Rozvoj EVVO ve kolách a kolských za ízení
Prost ednictvím dota ního titulu . 3 budou podporovány aktivity uvedené v rámci opat ení:
3.1 Za len ní ekologické výchovy a udr itelného rozvoje do vyu ovacích p edm ,
vytvá ení nabídky výukových program a kolních ekologických projekt
3.2 Zvý ení ekologické gramotnosti pedagog v ech stup a aprobací a výchova
koordinátor EVVO na uvedených vzd lávacích za ízeních
3.3 Podpora aktivní role kol p i vytvá ení mimo kolních aktivit s ekologickou tématikou
Dota ní titul . 4 – Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti
Prost ednictvím dota ního titulu . 4 budou podporovány aktivity uvedené v rámci opat ení:
4.1 Podpora rozvoje sít otev ených st edisek ekologické výchovy a ekologických
informa ních a poradenských st edisek (ekocenter) nabízející slu by v EVVO
4.2 Vzd lávání pracovník NNO, pedagog volného asu a vedoucích d tských kolektiv
v oblasti EVVO
4.3 Tvorba program s obsahem EVVO pro ve ejnost realizovaných SEV, neziskovými
organizacemi, zájmovými sdru eními, DDM a ve ejn prosp nými organizacemi
Dota ní titul . 5 – Rozvoj EVVO v podnikatelské sfé e
Prost ednictvím dota ního titulu . 5 budou podporovány aktivity uvedené v rámci opat ení:
5.1
5.2

Osv ta, informovanost a odborná podpora pro uplat ování ekologického systému ízení
podnik , isté produkce a nejlep ích dostupných technologií
Zvý ení vzd lanosti zam stnanc podnik na v ech stupních v otázkách P
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II. Okruh adatel
•

Mate ské, základní, st ední a vysoké koly a ostatní kolská za ízení.

•

Ob anská sdru ení dle zákona . 83/1990 Sb., o sdru ování ob an , ve zn ní pozd ích
edpis .
Obecn prosp né spole nosti dle 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 .
Církve, nábo enské spole nosti nebo církevní právnické osoby dle zákona . 3/2002 Sb.,
o svobod nábo enského vyznání a postavení církví a nábo enských spole ností
a o zm
n kterých zákon (zákon o církvích a nábo enských spole nostech), ve zn ní
pozd ích p edpis .
adateli se mohou stát místní nestátní neziskové organizace (NNO) pracující s ve ejností,
které mají p sobnost pouze na území Ústeckého kraje. Podmínkou je minimáln dvouleté
sobení adatele na území Ústeckého kraje.

•

Obce a svazky obcí v Ústeckém kraji

•
•

ísp vkové organizace
Fyzické nebo právnické osoby, které vyvíjí ve ejn prosp nou innost.

Podpora nebude poskytnuta podnikatel m, neziskovým organizacím a vysokým kolám, které
nemají vypo ádány v echny závazky v i finan nímu ú adu, eské správ sociálního
zabezpe ení, Celní správ , Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu
ivotního prost edí. Pose kání s úhradou závazk nebo dohoda o úhrad závazk se pova ují
za vypo ádané závazky. Podnikatelé a neziskové organizace dolo í estné prohlá ení o tom,
e mají v echny závazky vypo ádány.
III. Územní vymezení
Podpo eny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí
na území Ústeckého kraje.
IV. Omezení dotace
Omezení minimální ani maximální míry dotace bude stanoveno na základ rozhodnutí Rady
EVVO.
IV. Spoluú ast adatele
Minimální podíl p íjemce podpory (spoluú ast adatele) by nem la p ekro it 10 % celkových
uznatelných náklad (u podnikatelských subjekt navrhujeme 30 %). Minimálním podílem
íjemce se rozumí minimální podíl jeho vlastních prost edk a ostatních zdroj (vyjma
dotace poskytnuté v rámci programu) na celkových nákladech projektu.
V. Po adovaný obsah projekt
Ka dý p edkládaný projekt by m l obsahovat ádn vypln ný formulá ádosti o dotaci,
obsahující obecné a zvlá tní nále itosti p edkládaného projektu a povinné p ílohy ádosti
o dotaci dle bodu 3.3 l. V. Zásad poskytování finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého
kraje.
VI. Zp sob hodnocení projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí v rozpo tu kraje vý i prost edk ur ených pro dotace
v oblasti EVVO. Odbor kolství, mláde e a t lovýchovy ve spolupráci s odborem ivotního
prost edí a zem lství shromá dí a p ipraví podklady pro vyhodnocení projekt . Hodnocení
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projektových zám
provede pracovní skupina pro výb r projekt navr ená Radou EVVO
a schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Ka dý projekt bude hodnocen minimáln
dv ma leny pracovní skupiny pro výb r projekt podle kritérií pro hodnocení projekt .
Po adí projekt bude stanoveno podle pr
rného celkového po tu obdr ených bod . Rada
kraje na svém zasedání rozhodne o p edlo eném návrhu, p ípadn návrh doporu í ke
schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Zastupitelstvo kraje rozhodne o návrhu na svém
nejbli ím zasedání.
VII. Základní kriteria hodnocení projekt
Projekty by m ly být vyhodnocovány dle následujících kriterií, které jsou rozd leny do oddíl
a jsou v dy bodovány.
1. Význam projektu
2. Rozpo et a hospodárnost, efektivnost a ú elovost
vynalo ených prost edk
3. Udr itelnost
4. Metodika
5. Schopnost ízení a odbornost

maximální po et bod 35
maximální po et bod 20
maximální po et bod 15
maximální po et bod 15
maximální po et bod 15

VIII. Oznámení o p id lení dotace
Rozhodnutí orgán kraje o p id lení dotace by m lo být neprodlen po p ijetí usnesení
zve ejn no na ú ední desce krajského ú adu a webových stránkách kraje. V ichni ú astníci
výb rového ízení by pak m li být písemn vyrozum ni odborem kolství, mláde e
a t lovýchovy nebo odborem ivotního prost edí a zem lství o výsledku ízení.
IX. Smluvní zabezpe ení
Dotace by m lo být mo né poskytnout pouze na základ písemn uzav ené „Smlouvy
o poskytnutí dotace v rámci Programu environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty
Ústeckého kraje“
X. Zp sob financování podpory
Jednotlivé projekty budou financovány dostate
pr
, na základ p edlo ených
etních doklad , nebo formou zálohy ve vý i:
a) jedné poloviny ze schválené ástky dotace pro ka dého adatele p ed zahájením realizace
projektu.
b) druhé poloviny ze schválené ástky pro ka dého adatele po vyú tování první zálohy.
XI. Záv re né vyhodnocení a vyú tování dotace
Záv re nou zprávu by m l mít p íjemce dotace za povinnost p elo it do jednoho m síce po
ukon ení realizace projektu. Spolu se záv re nou zprávou by m l p íjemce p edlo it
i záv re né vyú tování erpání dotace.
Nevy erpané finan ní prost edky z dotace její p íjemce pouká e zp t na ú et kraje, ze kterého
mu byly prost edky poskytnuty, a to nejpozd ji do 7 kalendá ních dn od uplynutí termínu
pro p edlo ení záv re né zprávy.
Záv re ná zpráva by m la obsahovat:
• identifika ní údaje o adateli a o projektu,
• popis realizace projektu v . dodr ování harmonogramu,
• kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
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•
•
•

ínos projektu pro cílové skupiny,
celkové zhodnocení projektu,
vyú tování poskytnuté dotace.

ílohou záv re né zprávy mohou být i dal í materiály a dokumenty (nap . fotografie,
novinové lánky, plakáty, prezen ní listiny apod.). Dopl kovou strukturu záv re né zprávy
(pr
né zprávy) stanoví podle pot eby odpov dný odbor krajského ú adu.
V p ípad vykázaného vy ího procentuálního podílu dotace ne jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel, musí být prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en,
vráceny.
XIV. asový rámec programu
Termín vyhlá ení programu stejn jako dal ích postupných administrativních krok bude
up esn n p íslu ným odborem Krajského ú adu Ústeckého kraje.

edpokládané náklady na finan ní zabezpe ení priorit a opat ení podporovaných
v rámci Programu rozvoje EVVO Ústeckého kraje v roce 2004
. opat ení

tis. K

Dota ní titul . 1 - Management EVVO v kraji a rozvoj
pr ezových aktivit EVVO

1.2, 1.6

Dota ní titul . 2 - Rozvoj EVVO ve ve ejné správ

2.1

1 600

Dota ní titul . 3 - Rozvoj EVVO ve kolách a kolských
za ízení

3.1, 3.2, 3.3

4 000

Dota ní titul . 4 - Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování
ve ejnosti

4.1, 4.2, 4.3

4 000

Dota ní titul . 5 - Rozvoj EVVO v podnikatelské sfé e

5.1, 5.2

Celkem

400

800
10 800

4.3.3 Návrh tématických celk , které je nutno zapracovat do relevantních
rozvojových dokument Ústeckého kraje pro podporu EVVO.
Návrh tématických celk , které je nutno zapracovat vychází z Ak ního plánu Státního
programu environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty v eské republice na léta 2004 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).
Zde jsou uvedeny odpov dnosti a po adavky na spolupráci p i realizaci záv
pro hejtmany,
orgány kraje v p enesené p sobnosti a p íslu né orgány územních samosprávných celk .
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I. Pr ezová opat ení
1. Podporovat regionální a místní systémy EVVO a aktivn nabízet metodickou pomoc,
sou asn
podporovat vzájemnou informovanost a spolupráci kraj a m st a obcí
v EVVO.
2. Rozpracovat ve své p sobnosti úkoly Ak ního plánu na léta 2004 - 2006 SP EVVO
na úrovni úst edních správních ú ad a územních samosprávných celk .

R

3. Zohled ovat cíle SP EVVO R p i tvorb a realizaci ostatních národních a nadnárodních
program .
4. Monitorovat a cílen podporovat spole ný program M P a M MT pro rozvoj center
a st edisek environmentální (ekologické) výchovy s cílem stabilizovat sí t chto za ízení
v ka dém kraji a regionu. Pro innost center a st edisek environmentální (ekologické)
výchovy jsou hlavními partnery p edstavitelé ve ejné správy, v jejich regionu slu by
poskytují.
II. Vzd lávání zam stnanc ve správních ú adech, ú edník
celk a volených len zastupitelstev

územních samosprávných

5. Stabilizovat a metodicky podporovat funk ní sí pracovník ve ejné správy pov ených
odpov dností za EVVO.
IV. Podniková a terciární sféra
6. Informa , metodicky, p ípadn lektorsky podpo it problematiku environmentálního
(ekologického) vzd lávání v programech podnik .
7. 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 ekologické 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.
V. Informace, osv ta a poradenství pro ve ejnost
8. 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.
9. Cílen rozvíjet poradenskou innost zam enou k rozvoji podnikání, napl ující zárove
i zásady optimálního vyu ití p írodních zdroj , obzvlá
obnovitelných, ekologické
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.
10. Za le ovat environmentální (ekologické) poradenství v
a mezinárodní spolupráce.

R do mezinárodních sítí
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VI. Personální a finan ní zabezpe ení SP EVVO R na léta 2004 – 2006
11. Vyhla ovat programy na podporu projekt zam ených k EVVO pro kolní i mimo kolní
innost.
12.

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
své kapitoly. Obdobn by m ly postupovat i kraje a zapracovat p edpokládané výdaje SP
EVVO 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
sobnosti 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 .

13. Zakotvit zavedení víceletého financování do podmínek dota ních podpor pro nestátní
neziskové organizace na státem podporovanou innost (do pravidel pro poskytování
dotací NNO ze státního rozpo tu) a do návrh p íslu ných souvisejících zákon .
VII. Doporu ení
14. 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.
15. Na v ech úrovních ve ejné správy rozpracovat úkoly Ak ního plánu na léta 2004 - 2006
SP EVVO R
16. Vyu ívat speciální programy environmentálního minima pro vzd lávání zastupitel v ech
stup samosprávy, zejména starost .
17. Zajistit finan ní podporu EVVO v souladu s krajskými koncepcemi EVVO a ve smyslu
SP EVVO R.
Zapracováním uvedených opat ení relevantním zp sobem dojde k napln ní uvedených
záv .

4.3.4 Návrh zapracování podpory EVVO do smluv Ústeckého kraje
Návrh zapracování podpory EVVO do v ech smluv Ústeckého kraje vychází z legislativního
zaji ní kompetencí a povinností kraje v oblasti ivotního prost edí a vzd lávání
(p enesená a samostatná p sobnost). Povinnosti a kompetence kraje jsou v t chto oblastech
dány následujícími právními p edpisy:
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•

Zákonem . 29/1984 Sb. o soustav základních kol, st edních kol a vy ích kol
(= kolským zákonem) ve zn ní pozd ích p edpis : povinnost kol zaji ovat EVVO se
dotýká kraje jako z izovatele st edních kol, speciálních kol a n kterých kolských
za ízení

•

Zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny v platném zn ní § 79 a odst.
2 písm. a) orgán kraje v p enesené p sobnosti spolupracuje s ostatními správními ú ady na
zaji ování ekologické výchovy a vzd lávání

•

Zákonem . 123/1998 Sb., o právu na informace o ivotním prost edí v platném zn ní:
- § 13 odst. 1 : kraj v samostatné p sobnosti ve spolupráci s Ministerstvem
kolství, mláde e a t lovýchovy a dal ími úst edními orgány je povinen
podporovat osv tu, výchovu a vzd lávání iroké ve ejnosti v oblasti ochrany
ivotního prost edí se zvlá tním zam ením na výchovu d tí a mláde e.
- § 13 odst. 3 : kraj v samostatné p sobnosti usiluje o to, aby
a) byl vytvo en a vyu íván systém osvojování základních poznatk o ivotním prost edí
a jeho ochran vycházející z princip udr itelného rozvoje a aktivních forem
výchovy, osv ty a získávání informací, zaji ovaný prost ednictvím státních
i nestátních organizací

•

Zákonem .29/1984 Sb. o soustav základních kol, st edních kol a vy ích kol
(= kolským zákonem) ve zn ní pozd ích p edpis (vzhledem k jejich z izovatelské
funkci ve vztahu ke kolám)

Uvedené paragrafové zn ní je t eba zapracovat do v ech relevantních smluv, nejen do t ch
kde bude mít smluvní partner Ústeckého kraje o tuto spolupráci zájem.

4.3.5 Mo nosti získání finan ních prost edk na podporu EVVO v ÚK
Pro pot eby Koncepce byl vytvo en p ehled finan ních zdroj v podob grantových
a dota ních program . Základem pro sestavení p ehledu byla Databáze finan ních zdroj
ICN, která je v provozu od kv tna 2002 a je pravideln dopl ována o aktuální informace
o vyhlá ených programech. Z celkového vý tu grantových a dota ních titul byly následn
vygenerovány takové, které mohou erpat organizace p sobící na území Ústeckého kraje
a které jsou zárove zam ené na oblast ivotního prost edí.
V následném p ehledu jsou tak obsa eny:
• Informace o grantech v ech eských nadací a nada ních fond
• Informace o v ech dostupných dotacích úst edních orgán státní správy R
• Informace o hlavních zahrani ních zdrojích financí ur ených (i) pro organizace z eské
republiky
•
echny dostupné informace o dal ích zdrojích relevantních pro organizace p sobící
v oblasti EVVO v R (komer ní firmy, p íle itostní dárci apod.)
Struktura azení jednotlivých podp rných program a grant odpovídá zadání koncepce.
Záznamy jsou proto rozd leny do t í skupin:
• podp rné prost edky ze státních zdroj (Státní fond P, b ný rozpo et M P, M MT,
dota ní programy)
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• nada ní prost edky R i zahrani ní
• mezinárodní programy (PHARE aj.)
V ní e uvedeném vý tu je uveden pouze název daného podp rného prost edku, název
organizace nebo instituce, která jej realizuje a v n kterých p ípadech i kontaktní osoba
schopná poskytnout dopl ující informace. V p íloze . 4 jsou pak uvedeny podrobn í
informace (základní informace o zam ení daného programu, o konkrétních innostech, které
program podporuje, komu je ur en, oblasti podpory, místní p sobnost programu). Dále jsou
zde uvedeny informace o jednotlivých uzáv rkách programu, tj. do kdy je t eba do programu
podat ádost. Uzáv rka m e být stanovena ke konkrétnímu datu, obecn ji v rozmezí m síc
(nap . únor-duben 2002), nebo m e být uzáv rka pr
ná, tj. ádosti do programu lze
podávat v pr hu celého roku.
Mo nosti získání finan ních prost edk na realizaci EVVO ze státních zdroj :
Environmentální osv ta, vzd lávání a výchova D1-D11
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Ing. Jana Sob slavská
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Bohumila Vaisová
Komplexní ochrana proti nep íznivým zm nám klimatu v R
Organizace: Grantová agentura R
Ochrana ivotního prost edí, p írody a krajiny A1-A6
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Ing. Jana Sob slavská
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Bohumila Vaisová
Pé e o biodiverzitu B1-B9
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí

Kontakt. osoba: Ing. Jana Sob slavská
Kontakt. osoba: Bohumila Vaisová

Projekty vedoucí ke sni ování emisí skleníkových plyn , Projekty zvy ování energetické
innosti vedoucí ke sni ování emisí skleníkových plyn
Organizace: eská energetická agentura
Kontakt. osoba: Ing. Tá a Dutkevi ová
Udr itelný rozvoj na regionální úrovni E1-E8
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí

Kontakt. osoba: Ing. Jana Sob slavská
Kontakt. osoba: Bohumila Vaisová

Výb rové ízení na podporu projekt p edlo ených ob anskými sdru eními a obecn
prosp nými spole nostmi pro rok 2004
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Bohumila Svobodová
Zapojování ve ejnosti do rozhodování v oblasti ivotního prost edí C1-C4
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Ing. Jana Sob slavská
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí
Kontakt. osoba: Bohumila Vaisová
ivot 2003 - 2004
Organizace: Ministerstvo ivotního prost edí

Kontakt. osoba: Tomá Oliva
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Mo nosti získání finan ních prost edk na realizaci EVVO z nada ních
prost edk
R i zahrani í:
6. Otev ené grantové kolo
Organizace: Komunitní nadace Ústí nad Labem

Kontakt. osoba: Pavel Hu ek

ACCESS 2000
Organizace: Nadace rozvoje ob anské spole nosti Kontakt. osoba: Ivan Fiala
Ekologické zem lství - propagace a osv ta
Organizace: Nadace Partnerství

Kontakt. osoba: Mgr. Eva Bilíková

Energetické alternativy
Organizace: Nadace Partnerství

Kontakt. osoba: Mgr. Radim Cenek

Fond místního rozvoje
Organizace: Nadace Via
Organizace: Nadace Via

Kontakt. osoba: Lenka Bergmannová
Kontakt. osoba: Tá a Hlavatá

Grantový program
Organizace: Nadace Sluní ko

Kontakt. osoba: Mgr. Pavel in era

Grantový program 2003
Organizace: Nadace Sluní ko

Kontakt. osoba: Mgr. Pavel in era

Grantový program Fordu na obnovu ivotního prost edí a kulturního d dictví
Organizace: AMI Communications,s.r.o.
Kontakt. osoba: árka Vavru ková
Organizace: Ford Motor Company,s.r.o.
Kontakt. osoba: Markéta Kuklová
Make a Connection
Organizace: Nadace rozvoje ob anské spole nosti Kontakt. osoba: Lenka Na eradská
Metody komunitního rozvoje - kolicí program
Organizace: Nadace Partnerství
Kontakt. osoba: Radka Dlabajová
Místo pro p írodu
Organizace: eský svaz ochránc p írody

Kontakt. osoba: Jan Moravec

Národní sí - Ekologické poradenství a osv ta ve ejnosti - Modul 4.
Organizace: Lipka DEV
Kontakt. osoba: Ji í Bure
Národní sí - Ekologické výukové programy - Modul 1.
Organizace: Lipka DEV
Kontakt. osoba: Ji í Bure
Národní sí - Spolupráce s fakultami vysokých kol - Modul 2.
Organizace: Lipka DEV
Kontakt. osoba: Ji í Bure
Národní sí - Vzd lávání dosp lých v oblasti EVVO - Modul 3.
Organizace: Lipka DEV
Kontakt. osoba: Ji í Bure
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Ochrana zví at
Organizace: Nadace na ochranu zví at
Partnerství m st a ob an (N mecko–polsko– eský program na podporu ob anských
aktivit)
Organizace: Informa ní centrum neziskových organizací
Kontakt. osoba: Dagmar ev íková
Rozvoj regionálního a komunitního ivota
Organizace: Nadace Via
Organizace: Nadace Via

Kontakt. osoba: Lenka Bergmannová
Kontakt. osoba: Tá a Hlavatá

Strom ivota
Organizace: Nadace Partnerství
Kontakt. osoba: Ing. Michal Veselý
Studentský grantový program
Organizace: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Kontakt. osoba: Magdalena Mare ová
Úprava ve ejných prostranství
Organizace: Nada ní fond Zelený poklad

Kontakt. osoba: Tereza Teuschelová

Ve ejné parky a prostranství
Organizace: Nadace Via

Kontakt. osoba: Petra erná

Výb rové ízení na malé projekty
Organizace: Zelený kruh

Kontakt. osoba: Zuzana Drhová

Vyhlá ení grantového programu Nadace Veronica z prost edk NIF II
Organizace: Nadace Veronica
Kontakt. osoba: Jasna Flamiková
Vzd lávání a osv ta v oblasti ochrany zví at - Celostátní sout
se ije pejsk m ve m stech?“
Organizace: Nadace na ochranu zví at

pro d ti s názvem „Jak

Vzd lávání a osv ta v oblasti ochrany zví at - Literatura pro d ti s tématikou „Poznej a
chra zví ata“
Organizace: Nadace na ochranu zví at
Vzd lávání a osv ta v oblasti ochrany zví at - Zavedení výuky ochrany zví at na
základní koly
Organizace: Nadace na ochranu zví at
Základní grantový program
Organizace: Nadace Partnerství
Organizace: Nadace Partnerství

Kontakt. osoba: Mgr. Radim Cenek
Kontakt. osoba: Jana Tesa ová

Zelené stezky - Greenways
Organizace: Nadace Partnerstvi

Kontakt. osoba: Ing. Juraj Flamik
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Akce 2 - Evropská dobrovolná slu ba
Organizace: eská národní agentura "Mláde "

Kontakt. osoba: Jolana Langrová

Akce 3 - Skupinové iniciativy mláde e
Organizace: eská národní agentura "Mláde "

Kontakt. osoba: Luciána Krupi ková

Cena nadace Sasakawa Peace Foundation za ivotní prost edí v R (SEA 2002)
Organizace: Sasakawa Peace Foundation
Kontakt. osoba: Daniela Hátleová
Enhancing Mutual Exchange Between Japan and Central European Countries
Organizace: Sasakawa Peace Foundation
Kontakt. osoba: Daniela Hátleová
Projekty na 1. a 4. tvrtletí roku 2004
Organizace: esko-n mecký fond budoucnosti

Kontakt. osoba: Dr. Tomá Kafka

The Role of NGOs in Creating Civil Society
Organizace: Sasakawa Peace Foundation

Kontakt. osoba: Daniela Hátleová

Mo nosti získání finan ních prost edk na realizaci EVVO z mezinárodních
program :
Ak ní program EU na podporu neziskových organizací
Organizace: European Commission - Unit ENV.3 Communications and the Civil Society
Kontakt. osoba: Annika Agerblad
Call for Expression of Interest in the Field of Environment
Organizace: European Commission - DG Environment, Budget and Finance
Dunajský regionální grantový program pro NNO
Organizace: Regionální enviromentální centrum pro st ední a východní Evropu
Kontakt. osoba: Ing. Tomá Ka mierski
Dunajský regionální projekt - Národní grantový program
Organizace: Regionální enviromentální centrum pro st ední a východní Evropu
Kontakt. osoba: Ing. Tomá Ka mierski
Hubert H. Humphrey Fellowship Program
Organizace: Fulbrightova komise Kontakt. osoba: RNDr. Hana Rambousková CSc.
Informa ní aktivity na téma Spole né zem lské politiky EU
Organizace: European Commission - DG Agriculture
Kontakt. osoba: M. E. Leguen de Lacroix
Kooperativní grantový program (Supporting NGOs Within and Beyond CEE Borders)
Organizace: The Regional Enviromental Center for Central and Eastern Europe
Kontakt. osoba: Cerasela Stancu
LIFE programme
Organizace: European Commission

Kontakt. osoba: Bruno Julien
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Nár st kapacity neziskových organizací v oblasti ivotního prost edí
Organizace: European Commission
Program CAFE - isté ovzdu í pro Evropu (Clean Air For Europe)
Organizace: European Commission
Program malých grant
Organizace: The Regional Enviromental Center for Central and Eastern Europe
Kontakt. osoba: Tomá Ka mierski
Program na podporu ivotního prost edí pro kandidátské zem EU
Organizace: Britské velvyslanectví v eské republice
Kontakt. osoba: Veronika Divi ová
Small Projects
Organizace: International Visegrad Fund

Kontakt. osoba: Dr. Urban Rusnák

Social Transformation (Matra) Programme
Organizace: Nizozemské velvyslanectví v Praze

Kontakt. osoba: Embassy Netherlands

Standard Projects
Organizace: International Visegrad Fund

Kontakt. osoba: Dr. Urban Rusnák

Stá e pro mladé ochránce ivotního prost edí
Organizace: The Regional Enviromental Center for Central and Eastern Europe
Kontakt. osoba: Cerasela Stancu
Multinárodní program PHARE - rozvoj spolupráce s environmentálními NNO z
istupujících zemí EU
Organizace: European Commission
Finan ní podpora evropským environmentálním organizacím
Organizace: DG ENV.5 - Information and communication
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