PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A
OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009 - 2012
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na
období 2009 - 2012 vyhlašuje Ústecký kraj. Program se řídí ustanoveními „Zásad pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen
„Zásady“), není-li výslovně stanoveno odlišně a zároveň Koncepcí environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.
I. Předměty podpory
Dotační titul č. 1: Získávání prostředků na rozvoj EVVO z vnějších zdrojů
1.1. Podpora získávání prostředků na realizaci EVVO z vnějších zdrojů (např. příprava
projektů a žádostí o podporu realizace EVVO z vnějších zdrojů,… ).
1.2. Podpora zajištění vlastních zdrojů k realizace programů EVVO podporovaných
z jiných vnějších zdrojů (finanční spoluúčast kraje na realizaci významných projektů
EVVO při čerpání podpůrných prostředků z vnějších zdrojů)
Dotační titul č. 2: Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
2.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale
udržitelného rozvoje
2.2. Podpora aktivní role škol při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální
tématikou (vlastní programy a projekty škol)
2.3. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery
s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro
společné projekty zaměřené na ochranu přírody, její zpřístupnění a propagaci, na
zlepšování stavu životního prostředí a na naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství
Ústeckého kraje.
Dotační titul č. 3: Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování veřejnosti
3.1. Podpora programů realizovaných za účelem naplňování cílů Plánu odpadového
hospodářství Ústeckého kraje, především v oblasti nakládání s odpady, jejich třídění a
využití, realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi,
zájmovými sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy,
diskusní programy, konkrétní akce)
3.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Den Země,
Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek)
Dotační titul č. 4: Rozvoj projektů EVVO
4.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO určených k ochraně přírody,
životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na budování a péči
o naučné stezky, obnovu studánek, revitalizaci vodních toků a zadržení vody v krajině.
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II. Okruhy žadatelů
1) Žadatelem může být subjekt, který:
•

má na území Ústeckého kraje sídlo a současně projekt, o jehož podporu je žádáno,
bude realizován na území Ústeckého kraje;

•

nemá sídlo na území Ústeckého kraje, avšak projekt, o jehož podporu je žádáno, bude
realizován na území Ústeckého kraje.

2) Žadatelem o podporu může být :
• občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,
•

obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

•

církev, náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle zákona č.
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

•

obec nebo svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů

•

školy a další příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

•

příspěvková organizace dle zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů

•

fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve
smyslu Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

III. Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako účelová neinvestiční dotace.
IV. Spoluúčast žadatele, minimální výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele činí 20 % celkových vynaložených nákladů. Minimální výše
požadované dotace je stanovena na částku 10.000,- Kč.
V. Způsob, termín a místo podání projektů
Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1) spolu se všemi přílohami doručí žadatel
v zalepené obálce označené textem “Dotace v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro daný kalendářní rok - NEOTVÍRAT“, na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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Žádost s projektem musí být doručena poštou nebo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem nejpozději:
• žádosti pro rok 2009 do 31. 3. 2009
• žádosti na období 2010 - 2012 do 28. 2. daného roku.
Žádost bude předložena v písemné podobě (1originál). Žádost včetně veškerých příloh musí
být zpracována v českém jazyce. Žádost nesmí být psána rukou.
Doručené obálky budou otevřeny najednou až po uvedeném termínu.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu, na předepsaném formuláři podle přílohy č. 1, obsahují všechny povinné a zvláštní
přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků. Formálně nesprávné projekty nebudou dále
posuzovány.
VI. Požadovaný obsah projektů
1) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 1.
2) Povinné přílohy žádosti dle bodu 3 čl.VI. Zásad. Seznam příloh uvede žadatel v žádosti o
dotaci v bodě č. 20.
3) Zvláštní přílohy:
• čestné prohlášení o zajištění finanční spoluúčasti žadatele
• projekt (tj. projektová dokumentace zamýšleného projektu, což není formulář žádosti)
• položkový rozpočet projektu
• vyžaduje-li to povaha projektu (zejména projekty přiřaditelné k dotačnímu titulu č.4 ):
doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům či souhlas vlastníka pozemků
s realizací opatření, vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření orgánů
místní samosprávy atp.
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno
jejich hodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů, zajišťujících srozumitelnost
projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude
z projektu plynout a význam navrhovaného projektu pro cíle programu.
VII. Způsob hodnocení projektů
Hodnocení projektů provede Komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje na základě
návrhu zpracovaného odborem životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Komise posoudí žádosti z hlediska významu projektu a účelnosti vynaložených prostředků a
stanoví pořadí předložených žádostí o podporu. Na základě těchto kriterií doporučí Radě a
Zastupitelstvu schválit projekty EVVO k podpoře. včetně uvedení výše dotace.
VIII. Oznámení o přidělení dotace
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na
úřední desce krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového
řízení budou písemně (popř.elektronickou poštou) vyrozuměni Odborem životního prostředí a
zemědělství a Odborem školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku řízení.
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IX.Smluvní zabezpečení
Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu.
X. Způsob financování podpory
Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově na základě předložení účetních dokladů o
splnění podílu finanční spoluúčasti.
Datum uznatelnosti nákladů je dán dnem vyhlášení Programu na webových stránkách
Ústeckého kraje.
XI. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace
projektu, nejpozději však do 15. prosince roku, ve kterém byla ukončena realizace projektu.
Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání
dotace.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého mu
byly prostředky poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro
předložení závěrečné zprávy.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
• označení příjemce dotace
• číslo dotace
• popis realizace projektu včetně dodržování harmonogramu
• kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
• přínos projektu pro cílové skupiny
• celkové zhodnocení projektu
• vyúčtování poskytnuté dotace
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie,
novinové články, plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy
(průběžné zprávy) stanoví podle potřeby odpovědný odbor krajského úřadu.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
• přehled příjmů a výdajů projektu
• přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného
rozpočtu
Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží
vyúčtování poskytnutého dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv,
objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování a
nevrátí nevyčerpané prostředky, posoudí odpovědný odbor krajského úřadu důvody a může
rozhodnout o prodloužení termínu vyúčtování, maximálně však o 10 dnů. Pokud tak příjemce
dotace neučiní ani ve stanoveném náhradním termínu, bude kraj vymáhat zpět celou výši
přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu byly
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poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení
závěrečné zprávy.
XII. Časový rámec programu pro rok 2009
Vyhlášení (zveřejnění) programu:
Příjem žádostí:
Hodnocení projektů:
Schválení projektů RÚK:
Schválení projektů ZÚK:
Zveřejnění výsledků:
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování:

02/ 2009
31. 3. 2009
04/ 2009
05 - 06/2009
05 - 06/2009
06/2009
12/2009

XII. Časový rámec programu na období let 2010 - 2012
Vyhlášení (zveřejnění) programu:
Příjem žádostí:
Hodnocení projektů:
Schválení projektů RÚK:
Schválení projektů ZÚK:
Zveřejnění výsledků:
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování:

02/ 2009
28. 2. 2010-2012
03/ 2010-2012
04 - 05/2010-2012
04 - 05/2010-2012
05 - 06/2010-2012
12/2010-2012

Bližší informace poskytne:
Bc. Jitka Zedníková
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel. 475 657 174
e-mail: zednikova.j@kr-ustecky.cz
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