Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 821
ze dne 17.04.18
k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.
Prahy pro rok 2018
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

přidělení grantů hl.m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018 nepřesahujících 200 tis. Kč ročně pro jeden
projekt žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, v celkové výši 7.662 tis.
Kč z kap. 0254, § 3799, ÚZ 115, ORG 0095405, formou dotace, s tím, že pokud by
částka schválená žadatelům v režimu "de minimis" ke dni podpisu dotační smlouvy
znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční
prostředky poskytnuty pouze do této výše

2.

přidělení grantů hl.m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018 příspěvkovým organizacím zřízeným hl.m.
Prahou ve výši 598 tis. Kč uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

3.

vyřazení žádostí dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, které nesplnily formální náležitosti
požadované hl.m. Prahou ve vyhlášených podmínkách grantového řízení na
podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018

4.

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - grantu hl.m. Prahy dle přílohy č. 6
tohoto usnesení

5.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 02 a 04 dle přílohy č. 8
tohoto usnesení

souhlasí
1.

s přidělením grantů hl.m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018 přesahujících 200 tis. Kč pro jeden projekt
žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, v celkové výši 36.055 tis. Kč z
kap. 0254, § 3799, ÚZ 115, ORG 0095405, formou dotace, s tím, že pokud by
částka schválená žadatelům v režimu "de minimis" ke dni podpisu dotační smlouvy
znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční
prostředky poskytnuty pouze do této výše

2.

s přidělením grantů hl.m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018 příspěvkovým organizacím zřízeným MČ hl.m.
Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, s úpravou rozpočtu vl. hl.m. Prahy a s
poskytnutím účelových neinvestičních a investičních dotací městským částem hl.m.
Prahy pro jimi zřízené příspěvkové organizace v celkové výši 1.275 tis. Kč dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení

3.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace - grantu hl.m. Prahy dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení

III.

ukládá
1. MHMP - OCP MHMP
1. uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.1. a I.4. tohoto usnesení
a po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy i dle bodu II.1. a II.3. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 17.8.2018
2.

písemně sdělit neúspěšným žadatelům o grant dle bodu I. tohoto usnesení, že
jejich žádosti nebylo vyhověno, včetně důvodu tohoto nevyhovění
Termín: 9.5.2018

2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.5. tohoto usnesení
Termín: 30.4.2018
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2. tohoto usnesení po schválení grantů
v Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 30.4.2018

3. radní Plamínkové
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na přidělení grantů hl.m.
Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro
rok 2018 dle bodu II.1. a II.3. tohoto usnesení
Termín: 26.4.2018
2.

předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na uvolnění účelově
vázaných neinvestičních dotací pro městské části hl.m. Prahy dle bodu II.2.
tohoto usnesení
Termín: 26.4.2018

3.

předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy informaci o přidělení grantů na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2017 dle bodu
I.1. a I.2. tohoto usnesení
Termín: 26.4.2018

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Plamínková
R-29106
MHMP - OCP MHMP, MHMP - ROZ MHMP, radní Plamínková
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018
Seznam podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2018 s uvedením
navržené částky nepřesahující 200 000 Kč

poř. č.

žadatel

IČO

název projektu

požadovaná schválená
částka
částka
(Kč)
(Kč)

2

Auto*Mat, z.s.

22670319

Cyklistika je také doprava

445 000

200 000

6

Azara sociální, z.s.

04973313

EKOSVĚTY

449 900

0

8

Beleco, z.s.

02715431

Zhodnocení stavu populací
nepůvodních a invazních druhů ryb
v říční síti na území hl. m. Prahy

225 114

180 000

11

Bieno z. s.

04650662

Vnitroblok - moje místo ve městě

442 000

0

12

Bieno z. s.

04650662

Vnitrobloky - inspirace pro
udržitelné město

450 000

200 000

15

Česká arachnologická
společnost z.s. 22731920
Czech Arachnological
Society

Hodnocení vitality populací
vybraných ohrožených druhů
pavouků na území Prahy

200 000

120 000

17

Česká mykologická
Společnost

00460486

Ekologická a mykologická osvěta
zaměřená na velké houby makromycety

55 000

55 000

18

Česká mykologická
Společnost

00460486

Průzkum pražské mykoflóry
zaměřený na chráněné, ohrožené a
vzácnější druhy makromycetů

45 000

45 000

21

Česká společnost
ornitologická

49629549

Budka - dobrá adresa?

212 500

180 000

30

Hnutí Brontosaurus

00408328

Dobrovolnické budkování

34 000

25 000

31

Hnutí Brontosaurus

00408328

Dobrovolníkem pro přírodu

37 000

37 000

32

Hnutí DUHA - Friends
of the Earth Czech
15547779
Republic

Místní potraviny pro Prahu

200 918

100 000

33

Chodovský spolek

26591464

Zoologický průzkum lokality Roztyly

98 000

0

35

Mladí ochránci
přírody, z. s.

22875352

Mimoškolní vzdělávání dětí a
mládeže

280 000

0

36

Mladí ochránci
přírody, z. s.

22875352

Pražské studánky 2018 - 2019

82 000

0

37

Mladí ochránci
přírody, z. s.

22875352

Terénní přírodovědná soutěž pro
děti (7.ročník - 2019)

32 000

32 000

38

Montessori cesta, z.s. 01250141

Včelařský kroužek v ZŠ Na
Beránku

69 630

60 000

1

41

Na ovoce, z. s.

04380215

Pražské sady a jejich popularizace

206 600

0

42

Na ovoce, z. s.

04380215

Vzdělávací cyklus „Ovocné dědictví
pražských sadů“

260 420

180 000

43

Nesedím, sousedím
z.s.

05154545

Dvorek - revitalizace zahrady
komunitního centra Nesedím,
sousedím

48 937

48 000

48

RC MUM z.s.

70104212

EVP 3

64 570

60 000

49

Salvia - ekologický
institut, z.s.

26568578

Botanický průzkum přírodně
významných lokalit Radotínského
údolí a Zadní Kopaniny

98 000

80 000

50

Salvia - ekologický
institut, z.s.

26568578

Botanický průzkum v povodí
Únětického potoka

186 000

150 000

51

Salvia - ekologický
institut, z.s.

26568578

Ohrožená pražská příroda

138 600

100 000

55

Sdružení SRAZ Společně za radostí a 62697617
zdravím, z. s.

Osvěta a vzdělávání v oblasti
ochrany a welfare zvířat na
Toulcově dvoře

261 000

180 000

58

Společnost
spolupracovníků
26533944
Kroužkovací stanice
Národního muzea, z.s.

Projekt: Pražské vlaštovky ochrana vlaštovky obecné na území
Velké Prahy

311 000

200 000

61

Spolek Hájovna, z. s.

JEDLÁ ZÁHRÁDKA

121 579

95 000

62

SPOLEK METROPOL 05187338

Zelené dvory a dvorky

180 000

150 000

64

Spolek rodičů a přátel
47610697
školy Na okraji

Krok ze školy do přírody - Zelená
učebna III.

132 650

132 000 *

66

Spolek SRDCEVČELE 04992911

Podpora provozu včelařského
kroužku při ZŠ Dědina (2018/2019).

172 000

150 000

69

Toulcův dvůr, z.s.

62934171

Environmentální osvěta a
vzdělávání dospělých se
zaměřením na firemní sektor

138 956

100 000

72

Vědomý dotek z.s.

02214776

Čimický háj na dotek

109 234

60 000

73

Vědomý dotek z.s.

02214776

Čimískova naučná zahrada

271 076

0

74

Veslařský klub
BLESK, z.s.

00540145

Revitalizace zeleně v areálu VK
BLESK

183 654

183 000

80

Zvířecí svět, z.s.

04790944

Ochrana ptactva - kastrace
toulavých koček

50 000

50 000

83

01/14 ZO ČSOP
"NATURA QUO
VADIS?"

66005850

Podpora pastvy v sadech pod
Klíčovem

203 700

150 000

87

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Město z ptačí perspektivy

207 200

150 000

90

Arnika - Centrum pro
podporu občanů

70947261

Praha online: Každý zná svou ulici

330 880

200 000

04417062

2

91

ARNIKA - Program
Ochrana přírody

70952027

Přírodní adaptační prvky v Praze

298 000

0

92

ARNIKA - Program
Ochrana přírody

70952027

V pražských vodách to žije

398 800

0

93

ARNIKA - Program
Ochrana přírody

70952027

Zapojení veřejnosti do ochrany
biodiverzity v Praze

274 000

0

94

ARNIKA - program
Toxické látky a
odpady

70947805

Chemické látky a odpady v životě
Pražanů - poradenství pro
obyvatele hlavního města

299 000

0

96

ARNIKA - program
Toxické látky a
odpady

70947805

Recykluj bez jedů!

444 200

0

98

Dům ochránců přírody
22758321
v Praze - ZO ČSOP

Environmentální přednášky, besedy
a semináře Domu ochránců přírody
v Praze pro rok 2018/2019

178 500

150 000

99

Hnutí DUHA - Sedmá
generace

75104091

Environmentální čtení v pražských
souvislostech

77 700

60 000

101

Junák - český skaut,
středisko 5. květen
Radotín, z. s.

41188268

Založení permakulturní zahrady s
odkazem na bývalé zahradnictví u
Berounky

109 880

109 000

103

Sdružení mladých
ochránců přírody
Českého svazu
ochránců přírody

22743731

Pražské krajské kolo 25. ročníku
celostátní soutěže Ekologická
olympiáda

65 600

65 000

104

Sdružení mladých
ochránců přírody
Českého svazu
ochránců přírody

22743731

Pražské krajské kolo 46. ročníku
celostátní soutěže Zlatý list

68 800

68 000

105

Sdružení mladých
ochránců přírody
Českého svazu
ochránců přírody

22743731

Pražské krajské kolo 47. ročníku
celostátní soutěže Zlatý list

68 800

68 000

106

Sdružení mladých
ochránců přírody
Českého svazu
ochránců přírody

22743731

Zajištění pražských kol celostátní
přírodovědné soutěže Ekologická
olympiáda v roce 2018

144 000

120 000

107

ZO ČSOP Botič Rokytka

48137961

Monitoring a likvidace invazních
rostlin ve vybraných lokalitách
východního sektoru Prahy

60 000

60 000

108

ZO ČSOP Ekologická
servisní organizace

68406088

Obnova kavylové stepi v NPP
Cikánka I

108 500

66 000

115

Agentura Koniklec, o.
p. s.

45768170

Stezkami pražského Barrandienu

248 600

100 000

123

Centrum MARTIN
o.p.s.

22814655

Komunitní pěstování pro lidi se
zdravotním postižením

241 200

180 000

131

KOKOZA, o.p.s.

24228630

Edukační stánky - prostor pro
propagaci městského pěstování a
kompostování

450 000

0

134

Lemniskáta - život bez
bariér, o.p.s., ve
28966414
zkrácené formě:
Lemniskáta, o.p.s.

Cesta od stromu k papíru a zase
zpět

30 400

30 000

3

135

Recyklohraní, o.p.s.

24787701

Recyklohraní v Praze - EVP
Recyklace očima mladého vědce

83 484

83 000

136

Recyklohraní, o.p.s.

24787701

Recyklohraní v Praze - lektorské
programy ZŠ a MŠ

106 800

100 000

138

Buďánka, z.ú.

05822238

Buďánka - vinice sv. Kristýny

449 000

0

140

Ekocentrum Podhoubí
a Ekoškolka Rozárka, 26987902
mateřská škola, z. ú.

Údržba sadu Pod Jiráskovou čtvrtí
pomocí pastvy v roce 2018

186 125

170 000

143

Sázíme stromy, z. ú.

02626870

Výsadba aleje stromů v Kolovratech
2018

59 945

59 000

144

Sdružení českých
spotřebitelů, z.ú.

00409871

Zastavme ten proud odpadu

266 000

0

149

Společenství domu
Janovského č.p.
1348,Praha 7

75132940

ZAZELENĚNÍ DVORA

394 772

0

150

Společenství vlastníků
jednotek domu
26702771
Dobrovského 1076/36,
Praha 7

Revitalizace dvora se záchranou
cenného stromu domu
Dobrovského 1076, Praha 7

450 000

93 000 *

151

Společenství vlastníků
jednotek Lidická 406, 02335263
Praha 5

Vnitroblok Lidická 406

200 000

0

153

Bytové družstvo
Jirečkova 5

61863084

Vnitroblok Jirečkova 5

449 433

130 000

155

Univerzita Karlova

00216208

Monitoring šíření kůrovce v
pražských lesích

375 000

100 000

157

Univerzita Karlova

00216208

Staré stromy v pražských lesích a
parcích jako refugium entomofauny

62 000

0

158

Univerzita Karlova

00216208

Výzkum lišejníků vybraných
rezervací pro zkvalitnění plánů
péče

160 600

120 000

159

Církevní mateřská
škola Studánka

61379310

Čarování s přírodou

218 400

80 000

162

Kongregace
Milosrdných sester sv. 00530204
Karla Boromejského

Revitalizace rybníku Prasečák v
Praze - Řepích

271 520

100 000

166

4Nature, a.s.

27368891

Výsadba aleje Štěpnice

275 057

0

169

Ability Group s.r.o.

03645631

Interaktivní naučná stezka
Hostivařským lesoparkem

447 455

0

170

Ability Group s.r.o.

03645631

Interaktivní naučná stezka přírodní
rezervací Divoká Šárka

434 705

0

172

DHP Conservation
s.r.o.

03078060

Po(d)klad pro návštěvníky
pražských evropsky významných
lokalit

193 500

60 000

173

DHP Conservation
s.r.o.

03078060

Profesní vzdělávání v ochraně
přírody

450 000

0

174

Envirostyl s.r.o.

03935400

BEZ brčka, prosím!

448 400

0

4

175

Envisolution, s.r.o.

05983932

Pilotní vzdělávací projekt „Životní
cyklus mobilního telefonu“.

341 450

0

179

Společnost mírného
pokroku v mezích
zákona s.r.o.

06623310

Vývoj diverzity fauny denních
motýlů vybraných pražských zvláště
chráněných území

171 800

150 000

180

TOP EXPO CZ s.r.o.

28473311

ČESKÝ ENERGETICKÝ A
EKOLOGICKÝ PROJEKT 2017

300 000

200 000

181

TOP EXPO CZ s.r.o.

28473311

ČISTÁ MOBILITA PRAHY A
VELKOMĚST ČR

150 000

120 000

182

TOP EXPO CZ s.r.o.

28473311

TRENDY EVROPSKÉ
ENERGETIKY

150 000

0

183

VČELÍ FARMA POD
MEDNÍKEM s.r.o.

24759287

Chov včel spojený s přednáškami

300 000

0

184

Vít Dvořák

Včelař v Hostivaři

30 336

0

185

Anna Havlová

Enviromentální programy při
ekologicky významných dnech

209 600

0

186

Petr Hobza

Podpora začínajícího včelaře,
Praha 4

25 000

0

187

Ladislava Ježková

Populatizace chovu včely
medosnové, vybudování nové
včelnice se zázemím včetně
informačních tabulí.

193 387

100 000

188

Jan Klečka,

Mapování rozšíření pestřenkovitých
v chráněných územích hlavního
města Prahy

146 000

100 000

189

Lubor Nohel

ZAHRADA Masarykovo nábřeží Náplavní ulice_PROJEKCE

69 575

69 000 *

191

Jaroslav Nouza

Začínající včelař

31 786

0

192

Bohdan Plichta,
Dagmar Plichtová,
Zdeněk Matys,
Zuzana Matysová

Revitalizace dvora Strossmayerovo
náměstí

119 892

90 000

194

Marco Stella

Založení a rozvoj komunitní
permakulturní zahrady v Praze 9 Vinoři

450 000

0

195

Jan Štěpán

Kastrace volně žijících koček na
území hl.m. Prahy

450 000

200 000

196

Marek Vondřich,

Aktualizace a rozšíření naučné
stezky v Dolních Počernicích

79 955

70 000

197

Lubomír Bartoš

Monitoring rekreačního využití a
analýza jeho negativních dopadů
na životní prostředí Hostivařského
lesoparku

216 440

0

198

Lubomír Bartoš

Výzkum nové divočiny na pomezí
Chodova, Kunratic a Šeberova

175 040

0

199

Lubomír Bartoš

Zvyšování hnízdních možností
ptáků v Kunratickém lese a
Modřanské rokli

157 880

0

5

200

Jiří Dostálek

Posouzení účinnosti mulčování
„zeleným senem“ na obnovu
druhově bohatých travních porostů
na území Prahy

201

Jiří Dostálek

Vývoj vegetace a zastoupení cizích
a invazních druhů rostlin v PP
Krňák

77 600

70 000

203

Kateřina Ebelová,

„Vnitrobloková naučná zahrada“ –
propojení ekologických,
uměleckých a environmentálních
aktivit s funkčním informačním
systémem naučné zahrady pro
návštěvníky všech generací

273 497

200 000

205

Dušana Kozlovská

Komunitní kompostování Řepy II.

57 942

50 000

206

Václav Kugler

Ochranářsky významné stromy v
pražských chráněných územích a
péče o ně. Etapa I: jihozápad
Prahy.

448 900

0

207

Václav Kugler

Starček úzkolistý – mapování,
zhodnocení rizik a likvidace.

296 000

200 000

208

Jakub Straka

Žahadloví blanokřídlí
(Hymenoptera, Aculeata) v oblasti
Motola a přilehlého území

201 805

160 000

celkem

7 662 000

61 100

60 000

Žádosti se schválenou částkou „0“ nezískaly podporu na základě nízkého bodového hodnocení odborným
hodnotitelem dle hodnoticích kriterií schválených usnesením Rady HMP č. 2636, ze dne 31. 10. 2017,
k návrhu na vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro rok 2018.

* - investiční dotace

6

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018
Seznam podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2018 s uvedením
navržené částky nad 200 000 Kč

poř. č.

žadatel

IČO

název projektu

požadovaná
částka
(Kč)

navržená
částka
(Kč)

3

Auto*Mat, z.s.

22670319

Lépe a více - na kole v Praze

420 000

350 000

4

Auto*Mat, z.s.

22670319

Oslavy Evropského týdne mobility:
zapojení místních obyvatel v rámci
kampaně Zažít město jinak

410 000

350 000

5

Auto*Mat, z.s.

22670319

Vzděláváním k udržitelné dopravě
na školách

329 130

280 000

7

Beleco, z.s.

02715431

Zhodnocení stavu a vývoje
biodiverzity vybraných rybníků na
území hl. m. Prahy

443 480

400 000

9

BEZK, z.s.

45251461

Ekolist.cz o přírodě a životním
prostředí Prahy

445 000

400 000

10

Bieno z. s.

04650662

festival Zelené vnitrobloky 2018

439 000

400 000

13

Bieno z. s.

04650662

Zelené vnitrobloky - šance pro
obyvatele měst 2

449 000

449 000

14

Centrum
environmentálních
studií

26989174

Časopis NIKA - nástroj ekologické
výchovy a vzdělání na školách

390 320

360 000

16

Česká arachnologická
společnost z.s. 22731920
Czech Arachnological
Society

Staré stromy jako významný biotop
ohrožených druhů členovců v
prostředí velkoměsta

320 000

270 000

19

Česká společnost
entomologická

00444693

Monitoring koprofágních brouků
vybraných pasených lokalit na
území Prahy

386 971

300 000

20

Česká společnost
entomologická

00444693

Živé drahokamy hlavního města Inventarizace a ochrana krasců
Prahy

348 444

250 000

22

Česká společnost
ornitologická

49629549

Pražskými parky krok za krokem

291 900

230 000

23

Český svaz ochránců
přírody

00103764

Staré odrůdy ovocných stromů pro
Prahu

420 000

350 000

24

Český svaz ochránců
přírody

00103764

Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme Prahu!

415 250

400 000

25

EKODOMOV, z.s.

26664488

Bioodpad není odpad 2018/2019

816 000

700 000

26

EKODOMOV, z.s.

26664488

Malý průzkumník přírody - po škole
za školou 2018/2019

420 000

400 000

27

EKODOMOV, z.s.

26664488

Učíme se v přírodě 2018/2019

400 000

320 000

1

28

Ekumenická
akademie, z.s.

63836009

Odpovědná a uvědomělá spotřeba
je cestou k udržitelnému rozvoji

382 766

350 000

29

FK Slavoj Koloděje,
z.s.

22741968

Projekt liniové výsadby zeleně na
pozemku parc. č. 759/1, k.ú.
Koloděje

689 700

350 000

34

Jestřábník, spolek pro
ochranu přírody a
05072255
krajiny

Zajištění následné péče o svatosad
na Starém Suchdole

232 604

220 000

39

Montessori cesta, z.s. 01250141

Zelená učebna Na Beránku II

279 227 Kč

279 000

40

Na ovoce, z. s.

Ovocné slavnosti v pražských
sadech Na Klíčově a na Vrchu
Třešňovka

301 500

280 000

44

Pražské centrum, z. s. 04300696

Kasárna Karlín

450 000

450 000

45

Pražské matky, z. s.

45246220

Pěšky do školy

449 400

400 000

47

PROTEBE z.s.

60458879

VČELAŘÍCI

445 000

230 000

52

Sdružení SRAZ Společně za radostí a 62697617
zdravím, z. s.

Environmentální výukové programy
na farmě a v zookoutku Toulcova
dvora

677 728

600 000

53

Sdružení SRAZ Společně za radostí a 62697617
zdravím, z. s.

Environmentální vzdělávání
studentů VŠ a VOŠ v Toulcově
dvoře

325 723

300 000

54

Sdružení SRAZ Společně za radostí a 62697617
zdravím, z. s.

Kooperace kůň a člověk –
programy hiporehabilitace pro děti a
mládež se zdravotním postižením

367 700

300 000

56

SDRUŽENÍ ZA
69058296
ČISTOU VLTAVU z.s.

Čištění Vltavy na území hl. m.
Prahy

230 000

230 000

59

Spolek Ábel

26555981

OVEČKY 2018

446 000

400 000

60

Spolek Ábel

26555981

Péče pražských škol o přírodní
památku Podbabské skály

440 000

350 000

68

Toulcův dvůr, z.s.

62934171

Dešťová zahrada a učebna

399 700

399 000 *

70

Toulcův dvůr, z.s.

62934171

Rozvoj přírodního areálu Toulcova
dvora v souladu s dlouhodobou
koncepcí

292 724

292 000

71

Tygr v tísni, z.s.

26599830

Komunitní zahrada Štvanice

429 211

429 000

75

Záhony pro školky z.s. 05291691

Záhony pro školky

413 160

350 000

76

Zachraň Jídlo, z.s.

02723778

Mluvme o plýtvání jídlem

290 400

270 000

77

Zachraň Jídlo, z.s.

02723778

Paběrkování

292 000

250 000

78

Zelený kruh

14888009

Bez odpadu = bez dopadu

440 742

400 000

04380215

2

79

Zelený kruh

14888009

Smart café III

266 814

230 000

82

01/14 ZO ČSOP
"NATURA QUO
VADIS?"

66005850

Kompletní rekonstrukce naučné
stezky na Šancích

425 750

400 000

84

01/14 ZO ČSOP
"NATURA QUO
VADIS?"

66005850

Tvorba GIS databáze ovocných
stromů v sadech spravovaných
MHMP

449 600

449 000

85

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Ekologické výukové programy pro
žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ
2018/2019

684 100

600 000

86

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Město do kapsy - mikroklima a
veřejný prostor v okolí školy 2018 /
2019

676 600

600 000

88

Arnika - Centrum pro
podporu občanů

70947261

Klimatizace Prahy

332 880

300 000

89

Arnika - Centrum pro
podporu občanů

70947261

O Praze s Pražany: interaktivní
kampaň o územním rozvoji

339 960

250 000

95

ARNIKA - program
Toxické látky a
odpady

70947805

Oběh rtuti v tepnách velkoměsta

447 500

300 000

97

ARNIKA - program
Toxické látky a
odpady

70947805

Stop chemickým látkám – aplikace
do mobilních telefonů pro pražské
spotřebitele AskREACH

388 200

350 000

100

Junák - český skaut,
Skautský institut, z. s.

70802327

Skautské patronáty

432 680

350 000

102

PRO-BIO LIGA
pobočný spolek

75030586

Na bio do města

400 000

350 000

109

ZO ČSOP Ekologická
servisní organizace

68406088

Obnova xerotermních stanovišť a
záchrana populace okáče
metlicového v Radotínském údolí

444 403

280 000

110

ZO ČSOP Nyctalus

75081717

Chiropterologický průzkum
vybraných ZCHÚ na území Prahy

434 400

320 000

111

ZO ČSOP Nyctalus

75081717

Osvětové akce nejen o netopýrech
s využitím chovu trvale
hendikepovaných netopýrů a ježka

437 000

300 000

112

Agentura Koniklec, o.
p. s.

45768170

Adaptace domů - podpora aplikace
adaptačních opatření při renovaci
budov v Praze

290 820

250 000

113

Agentura Koniklec, o.
p. s.

45768170

Poraďme se o úsporách energií

365 000

300 000

114

Agentura Koniklec, o.
p. s.

45768170

Praha inNatura

355 000

300 000

116

Asociace místních
potravinových iniciativ, 02572079
o.p.s.

EVP - Natura, Cultura, Agricultura
2018/2019

644 000

550 000

117

Asociace místních
potravinových iniciativ, 02572079
o.p.s.

Sociálně ekologický vzdělávací
prostor Kuchyňka - 3.etapa

443 500

400 000

118

Asociace místních
potravinových iniciativ, 02572079
o.p.s.

Zapoj se do KPZ

390 000

350 000

3

119

Botič o.p.s.

01914685

Efektivní naplňování cílů EVVO ve
školách prostřednictvím
vzdělávacích akcí pro učitele

367 760

280 000

120

Botič o.p.s.

01914685

Ekologické výukové programy pro
MŠ, ZŠ a SŠ v areálu Toulcova
dvora

900 000

800 000

121

Botič o.p.s.

01914685

Ekologické výukové programy pro
žáky 1. stupně ZŠ v areálu
Toulcova dvora

900 000

800 000

122

Botič o.p.s.

01914685

Rodinné centrum Mateřídouška příroda všemi smysly

450 000

400 000

124

Ekocentrum Koniklec,
obecně prospěšná
22753052
společnost

Ekoporadnypraha.cz - osvětové a
vzdělávací aktivity pražských
poraden

422 500

350 000

125

Ekocentrum Koniklec,
22753052
obecně prospěšná
společnost

Ekoporadnypraha.cz - Poradenské
publikace a články pražských
poraden

450 000

400 000

126

Ekocentrum Koniklec,
obecně prospěšná
22753052
společnost

Místní adaptační fórum - iniciace
adaptačních aktivit v MČ Praha 6
(MAFIAA P6)

450 000

400 000

127

Ekocentrum Koniklec,
obecně prospěšná
22753052
společnost

Vodní škola 2018/2019

267 440

250 000

128

Glopolis, o.p.s.

27144569

Menu pro změnu: zodpovědnou
spotřebou k ochraně životního
prostředí

819 016

700 000

129

Glopolis, o.p.s.

27144569

Země na talíři: Festival
dokumentárních filmů o potravinách
a rozvoji

446 000

400 000

130

Jako doma Homelike, o.p.s.

22748890

Zpracováním přebytků proti
chudobě

363 484

300 000

132

KOKOZA, o.p.s.

24228630

Komunitní kompostování ve městě

450 000

400 000

133

KOKOZA, o.p.s.

24228630

Uzavřený cyklus jídla do škol

450 000

380 000

137

Bezobalu, z.ú.

03920585

Zero waste ambasador

449 300

380 000

139

Ekocentrum Podhoubí
a Ekoškolka Rozárka, 26987902
mateřská škola, z. ú.

Program Ekoškola pro MŠ v Praze

374 720

300 000

141

Ekocentrum Podhoubí
a Ekoškolka Rozárka, 26987902
mateřská škola, z. ú.

Výukové programy Ekocentra
Podhoubí

596 264

500 000

142

Ekocentrum Podhoubí
a Ekoškolka Rozárka, 26987902
mateřská škola, z. ú.

Zelená učebna v Ekoškolce
Rozárce na Smíchově

243 624

243 000

145

TEREZA, vzdělávací
centrum, z.ú.

64933873

GLOBE - Bádáme v okolí školy

900 000

800 000

146

TEREZA, vzdělávací
centrum, z.ú.

64933873

Jděte ven - dobrodružné rodinné
mikrovýlety v Praze

450 000

350 000

147

TEREZA, vzdělávací
centrum, z.ú.

64933873

Podpora a rozvoj programu
Ekoškola v Praze

900 000

800 000

4

148

TEREZA, vzdělávací
centrum, z.ú.

64933873

Program LES VE ŠKOLE jako
systematická podpora terénní výuky
v Praze

900 000

800 000

154

Česká zemědělská
univerzita v Praze

60460709

Zřízení výzkumného a
demonstračního objektu pro
přestavby akátových porostů

434 000

400 000

156

Univerzita Karlova

00216208

Příroda a životní prostředí Prahy ve
školní výuce – cyklus seminářů a
exkurzí pro učitele

431 400

400 000

160

Základní škola Klíček

25612778

Učíme se v přírodě 2

450 000

450 000 *

161

Kongregace
Milosrdných sester sv. 00530204
Karla Boromejského

Pěstební opatření v sadu
boromejské zahrady pod
Strahovem

449 553

449 000

163

Kongregace
Milosrdných sester sv. 00530204
Karla Boromejského

Údržba zeleně na veřejně
přístupných lokalitách v k.ú. Řepy a
v k.ú. Zličín

236 527

236 000

164

Středisko křesťanské
pomoci Horní
Počernice

Příroda pro azyl, azyl pro přírodu

292 660

292 000

449 999

449 000

69780145

165

Židovská obec v Praze 00445258

Bezpečnostní a zdravotní péče o
stromy včetně nové výsadby na
Novém židovském hřbitově v Praze
3

167

Arancia Europa, a.s.

04331311

Edukativní program Informačního a
vzdělávacího centra MINIMUM
WASTE

450 000

350 000

168

Arancia Europa, a.s.

04331311

Informační a vzdělávací centrum
MINIMUM WASTE

450 000

300 000

171

Czech Photo Centre
s.r.o.

04844025

CZECH NATURE PHOTO

450 000

400 000

178

Společnost mírného
pokroku v mezích
zákona s.r.o.

06623310

Reintrodukce populace zranitelného
modráska vičencového
(Polyommatus thersites C.) na
území hl. m.

335 800

250 000

190

Lubor Nohel

ZAHRADA Masarykovo nábřeží Náplavní ulice_REALIZACE

446 567

400 000 *

202

Zdeněk Drmla

Obnova sadu Na Klíčově

449 590

449 000

204

Zbyněk Havlíček

Údržba dřevin v alejích podél
vycházkových cest v MČ PrahaKolovraty

383 812

300 000

209

Jiří Vojar

Monitoring vodních biotopů a na
vodu vázaných organismů na
území hl. m. Prahy

435 500

330 000

celkem

36 055 000

* - investiční dotace

5

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018

Seznam podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2018 –
příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou - zvýšení neinvestičního příspěvku

poř.č.

ORJ

210

0264

211

0416

ODPA položka

3741

3421

IČO

Žadatel

5331

Botanická zahrada
hl. m. Prahy

5331

Dům dětí a mládeže
hlavního města
00064289
Prahy

00064572

Celkem

1

požadovaná
částka
(Kč)

schválená
částka
(Kč)

Obnova přestárlé
části vinice sv. Kláry

448 412

448 000

Rekonstrukce včelína
a modernizace
včelařského
stanoviště na SP
DDM hl. m. Prahy

164 440

150 000

612 852

598 000

název projektu

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018

Seznam projektů podaných příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ HMP v rámci grantového
řízení pro oblast ŽP v roce 2018 - návrh na poskytnutí neinvestiční a investiční dotace MČ HMP

požadovaná
částka
(Kč)

navržená
částka
(Kč)

Zelená dílna

78 400

78 000

Naučná stezka nejen pro
mateřskou školu Mezi
Školami 2323

62 315

62 000

Základní škola a
mateřská škola Praha
70108391
- Slivenec, Ke
Smíchovu 16

Zelené atrium – zelená
učebna

450 000

MČ Praha –
Suchdol

Základní škola
Mikoláše Alše, Praha60434651
Suchdol, Suchdolská
360

Zelená fasáda ZŠ
Mikoláše Alše

200 141

190 000

MČ Praha 5

Základní škola
waldorfská, Praha 5 65990722
Jinonice, Butovická
228/9

Včelařský kroužek ZŠW
Jinonice

262 602

100 000

219

MČ Praha 5

Základní škola
waldorfská, Praha 5 65990722
Jinonice, Butovická
228/9

Venkovní učebna včelín v ZŠW Praha 5 Jinonice

442 904

220

MČ Praha –
Dubeč

Základní škola,
Starodubečská 413,
Praha 10 - Dubeč

70888825

Hnízdiště zpěvného
ptactva v Dubči

131 120

0

221

MČ Praha –
Dubeč

Základní škola,
Starodubečská 413,
Praha 10 - Dubeč

70888825

Třídění odpadu na ZŠ
Starodubečská

376 795

0

2 004 277

1 275 000

poř. č.

MČ

žadatel

IČO

214

MČ Praha 13

Mateřská škola
ZAHRÁDKA, Praha
13, Husníkova 2076

65990994

215

MČ Praha 13

Mateřská škola,
Praha 13, Mezi
Školami 2323

65991249

216

MČ Praha –
Slivenec

217

218

název projektu

součet

* - investiční

dotace

1

405 000

440 000

*

*

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018
Seznam projektů vyřazených z rozhodování z důvodu nesplnění formálních náležitostí
v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2018
poř.
č.

žadatel

IČO

název projektu

Asociace lesních
MŠ, z.s.

22907122

Vedení
přírodovědných
expedic pro děti
Praha

46

PROTEBE z.s.

60458879

BEZ VČEL TO
NEJDE

57

Sokol Dolní
Počernice z.s.

45249504

Sadové úpravy v
areálu Sokola v
Dolních Počernicích

63

Spolek Občané
Satalic za udržení
životního prostředí

26661276

65

SPOLEK
SMÍCHOV

67

Spolek
SRDCEVČELE

1

požadovaná
částka (Kč)

73 280

160 000

důvody vyřazení

chybí povinná příloha č. 5
chybí povinné přílohy č. 4 a
č. 7, není dodržena struktura
závazné osnovy projektu

76 875

chybí povinná příloha č. 6,
není dodržena struktura
závazné osnovy projektu

Vodní zdroje pro
zelené učebny

240 000

chybí povinná příloha č. 6

05228778

Paví vrch a okolí

230 000

chybí povinná příloha č. 7
a č. 8

04992911

Podpora výstavby
včelína při ZŠ Dědina
na Praze 6

450 000

chybí povinná příloha č. 8,
chybné čestné prohlášení

22607366

G 2018 pitná voda na
soutoku

179 000

žádost nebyla podána
v elektronické podobě, chybí
povinné přílohy č. 1 (část),
č. 7 a č. 8

81

Život na soutoku

152

Společenství
vlastníků jednotek
pro dům č.p. 455,
27203743
ulice Křivoklátská,
Praha 18 - Letňany

Křivoklátska 455

240 711

žádost a přílohy č. 3 a č. 4
jsou podepsány neúplným
statutárním orgánem,
neúplná příloha č. 7 a č. 8,
chybně vyplněná žádost
v bodě 9

176

Opravárna s.r.o.

03546926

Opravme Prahu Opraváři

388 000

žádost není podepsaná,
rozpor v zápisu v OR (počet
jednatelů)

177

Opravárna s.r.o.

03546926

Opravme Prahu

378 000

žádost není podepsaná,
rozpor v zápisu v OR (počet
jednatelů)

450 000

žádost nebyla podána
elektronicky, chybí povinná
příloha č. 5 a č. 6, chybí
podrobný rozpočet

Pavel Sobotka

Karlovo náměstí park

212

Gymnázium, Praha
61387509
8, U Libeňského
zámku 1

Založení a
provozování
včelařského kroužku
na Praze 8

283 600

v žádosti není vyplněn bod 6,
bod 9 není vyplněn úplně,
v čestném prohlášení není
uvedeno písmeno d), příloha
č. 1 je pouze v kopii, chybí
povinná příloha č. 2

213

Gymnázium, Praha
61387061
9, Litoměřická 726

Rozvoj
přírodovědného
vzdělávání - pojďme
se učit ven

450 000

chybí povinná příloha č. 5
a č. 8

193

1

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018

VZOR

<PID SPISOVÉ SLUŽBY>
Stejnopis č.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE - GRANTU

č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/<rok trvání>
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
1. Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01
zastoupené <jméno ředitele/ředitelky>, ředitelem/ředitelkou odboru ochrany prostředí
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
kontaktní adresa: Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. <název nebo jméno a příjmení žadatele> <sídlo/bydliště žadatele>
v zastoupení <jméno oprávněného zástupce právnické osoby>
IČO/datum narození: <ič/datum narození>
DIČ: <dič>
registrace: <číslo registrace>
Bankovní spojení: <název banky>
číslo účtu: <číslo účtu>
(dále jen „příjemce“)

1.

2.
3.
4.

I.
Předmět smlouvy
Rada hlavního města Prahy rozhodla usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum
schválení> poskytnout příjemci účelově vázaný finanční příspěvek (dále jen „grant“ nebo
„dotace“) ve výši <částka> Kč (slovy: <částka slovy> korun českých) na realizaci
vybraného projektu "<název projektu>" (dále jen „projekt“ nebo „účel“). Projekt je
součástí grantového programu HMP na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy na rok 2018.
Příjemce zahájí realizaci projektu nejpozději do konce roku 2018 a dokončí jeho realizaci
nejpozději k 31. 12. 2019.
Grant dle odst. 1 tohoto článku poukáže poskytovatel příjemci na jeho účet do 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemce prohlašuje, že grant přijímá, a zavazuje se využít jej výhradně k účelu dle čl. I.
odst. 1 této smlouvy a v termínu dle čl. I. odst. 2 této smlouvy.
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5. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými a účinnými daňovými předpisy, zejména
zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a
zákonem o rozpočtových pravidlech a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
6. Poskytnutí dotace kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU. Uvedený grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tj. v
režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 nebo č. 1408/2013, ze
dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013) (Ustanovení
odst. 6 se použije jen v případě grantů naplňujících znaky veřejné podpory a
poskytovaných v režimu de minimis.)
nebo Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU a uvedený grant nezakládá veřejnou podporu.
II.
Realizace projektu
1. Příjemce zrealizuje projekt v rozsahu poskytnutého grantu a k účelu dle čl. I. této smlouvy
v souladu s Podmínkami grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019),
vyhlášenými usnesením Rady HMP č. 2636 ze dne 31. 10. 2017. Konkretizace podmínek
realizace projektu je uvedena v článku I. přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
2. Příjemce je povinen:
a) o vlastní realizaci projektu poskytovatele průběžně písemně informovat v termínech:
31. 01. 2019 a <stanovení termínu dalších průběžných zpráv>; s první průběžnou
informací o realizaci projektu příjemce předloží informaci o průběžném čerpání grantu,
b) vykazovat poskytnutý grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ho k úhradě
nákladů projektu dle této smlouvy vzniklých v termínu od schválení grantu Radou HMP
do 31. 12. 2019,
c) při nakládání s poskytnutým grantem postupovat maximálně hospodárně a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy,
d) předem projednat s poskytovatelem veškeré změny v projektu a vyžádat si předchozí
písemné schválení těchto změn poskytovatelem, bez tohoto souhlasu nesmí příjemce
změny v projektu realizovat,
e) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, provádět průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu, na
nějž byla dotace poskytnuta, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně
výsledků, kterých bylo dosaženo; ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření
použití dotace na projektu, na který byla dotace poskytnuta, a předložit poskytovateli
veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace,
f) oznámit neprodleně a písemně poskytovateli změnu adresy, popř. sídla a dalších údajů
uvedených v této smlouvě, dojde-li k těmto změnám v době od uzavření této smlouvy
do úplného vyúčtování přiděleného grantu,
g) při veřejné prezentaci realizace projektu a jeho výsledků vždy uvádět hlavní město
Prahu jako poskytovatele grantu,
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h) je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech
oznámit neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou
osobu nebo se stanou předmětem likvidace.
3. Přidělením grantu není dotčena povinnost příjemce zajistit si veškerá příslušná stanoviska
a povolení dotčených orgánů státní správy.
4. Veškeré informace vztahující se k přidělenému grantu příjemce předkládá písemnou
formou odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen
„OCP MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
5. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných
zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst.
2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.

2.

3.

4.

III.
Vyúčtování grantu
Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce předloží poskytovateli:
a) písemnou podrobnou zprávu o průběhu realizace projektu, včetně všech náležitostí
požadovaných v článku I. přílohy č. 1 této smlouvy,
b) krátkou zprávu v elektronické podobě (např. dokumenty MS Word, MS Excel, PDF)
v rozsahu 1-10 stran, která bude prezentovat výsledky projektu a kterou poskytovatel
umístí na své webové stránky,
c) písemné závěrečné finanční vyúčtování realizace projektu ode dne schválení poskytnutí
grantu Radou HMP, do termínu dle článku I. odst. 2 této smlouvy, včetně kopií všech
příslušných účetních dokladů, vystavených na částku převyšující 2.000 Kč. Závěrečné
finanční vyúčtování bude zpracováno dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 k této
smlouvě.
Tyto doklady příjemce předloží OCP MHMP.
Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce vrátí poskytovateli
nepoužité přidělené finanční prostředky a zároveň předloží poskytovateli kopii dokladu
o provedení této finanční operace.
Zjistí-li příjemce v průběhu realizace projektu, že nebude možné projekt realizovat
v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v důsledku toho příjemce nevyčerpá přidělený
grant v plné výši, sdělí tuto skutečnost poskytovateli, a to neprodleně a písemně. Příjemce
nejpozději do 31 dnů od tohoto zjištění vrátí poskytovateli nepoužité přidělené finanční
prostředky, dále předloží požadované dokumenty podle odst. 1 tohoto článku.
Finanční prostředky ve smyslu článku III. odst. 2 a 3 a ve smyslu článku IV. této smlouvy
příjemce odvede na účet poskytovatele č. 5157998/6000, KS 558, jako variabilní symbol
uvede příjemce své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná
o fyzickou osobu.
IV.
Sankční ustanovení

1. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU spočívající v neoprávněném použití či zadržení dotace je
příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto
porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále
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jen „odvod“). V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli
penále dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce při vrácení dotace uvede
jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se
jedná o fyzickou osobu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

V.
Závěrečná ustanovení
Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností
vyplývajících pro příjemce z této smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí být
doručena poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a započne běžet dnem
následujícím po dni doručení výpovědi příjemci.
Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků, které se po jejich podepsání oběma smluvními stranami stávají
nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění této smlouvy zajistí poskytovatel.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem. Tato evidence je veřejně přístupná a
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy,
datum jejího podpisu a její text.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Příjemce bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této
smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
požádají.
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada
hlavního města Prahy usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum schválení>.
Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech s platností originálu. Příjemce
obdrží jeden stejnopis a poskytovatel čtyři stejnopisy této smlouvy.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv nebo Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami (u smluv, které nepodléhají povinnosti zveřejnění v
registru smluv).
Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy (včetně
příloh), která je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a smlouvu
podepisují.
V Praze dne ...................
.........................................
Za poskytovatele:

.........................................
Za příjemce:
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Příloha č.1

ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018
I.
Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy:
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>
Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy:
K čl. II. smlouvy:
<uvedení konkrétních ustanovení k čl. II. smlouvy>
K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy:
Pokud bude realizace projektu kompletně provedena odbornou společností, pořídí příjemce
písemný protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační společností a příjemcem.
Pokud budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol
o dohledu potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii
předán OCP MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně)
OCP MHMP termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>.
Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné
konzultace>
V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu průběžných zpráv>
K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy:
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu závěrečné zprávy>
K čl. … smlouvy:
<konkretizace dle konkrétního projektu>
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Příloha č.1 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1)
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018

I.
Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy:
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>
Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy:
K čl. II. smlouvy:
V podpořeném projektu se příjemce zaměří na realizaci ekologických výukových programů
(dále jen „EVP“), které splňují následující charakteristiku:
Jedná se o výchovně vzdělávací lekci určenou pro skupinu dětí, nejčastěji školní třídu nebo
organizovanou skupinu dětí pod vedením dospělého (dále jen „účastníci“), jejímž smyslem je
obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr.
Společným cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní
hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové
kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu
slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody
a krajiny). EVP probíhají v době školní výuky v doprovodu pedagoga, případně pro
organizované skupiny dětí pod vedením dospělého i v jinou dobu v průběhu školního roku.
EVP se realizují zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku
ekologické výchovy apod.
Příjemce provede EVP podle následujících podmínek:
a) EVP budou realizovány pro <stanovení stupně nebo druhu školy a kolektivů dětí a
mládeže, pro které jsou EVP určeny>.
b) Příjemce z každého realizovaného EVP provede záznam, který bude obsahovat údaje
potřebné pro vyplnění do vykazovací tabulky (příloha č. 4 k této smlouvě), tj. datum
realizace programu, název programu, délka trvání programu (v hod.), místo realizace
programu, příjemce programu včetně jeho adresy, ročník účastníků (např. 3.), počet
účastníků, částka vybraná za jednoho účastníka, celková částka vybraná za všechny
účastníky programu, jméno lektora (lektorů), a který bude potvrzen jménem a podpisem
doprovázející dospělé osoby, nejčastěji zástupcem příslušné školy. Záznamem je např.
příjmový pokladní doklad s výše uvedenými údaji.
c) Minimální počet účastníků na EVP nesmí být nižší než 8 (neplatí v případě speciálních
škol), maximální počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30.
d) Minimální délka programu je 90 minut (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně
60 minut. Maximální délka je 6 hodin denně pro jednu skupinu.
e) Výuková hodina pro účely vykazování trvá 60 minut (školní vyučovací hodina o délce 45
minut odpovídá 0,75 výukové hodiny EVP). Do doby EVP není zahrnuta přestávka delší
než 15 minut (přestávka na oběd, jiná výuka…).
f)

Každý účastník uhradí za účast na EVP příjemci poplatek stanovený příjemcem,
minimálně však 10 Kč za 1 výukovou hodinu.

g) Každý vykazovaný EVP musí být veden minimálně jedním lektorem, který absolvoval
vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci EVP.
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h) Dohodnutý rozsah projektu bude činit <počet účastníkohodin> účastníkohodin.
(Účastníkohodina je jednotka, po kterou je jeden účastník přítomen jednu hodinu na
vzdělávací akci. Celkový počet účastníkohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných
hodin a počtu přítomných účastníků.)
Příjemce předloží do jednoho měsíce po podpisu smlouvy v elektronické i písemné podobě
poskytovateli pro účely naplnění databáze EVP na internetovém portálu MHMP seznam
anotovaných vzdělávacích programů podle pokynů uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě.
Na vyžádání obdrží příjemce od pracovníků OCP MHMP vzorovou tabulku pro vyplnění výše
uvedeného seznamu.
K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy:
Pokud bude realizace projektu provedena odbornou společností, pořídí příjemce písemný
protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační společností a příjemcem. Pokud
budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol o
dohledu potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii
předán OCP MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně)
OCP MHMP termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>.
Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné
konzultace>
V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu průběžných zpráv>
K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy:
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu závěrečné zprávy>, včetně vyplněné vykazovací tabulky realizovaných EVP dle
přílohy č. 4 k této smlouvě.
K čl. … smlouvy:
<konkretizace dle konkrétního projektu>
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Příloha č. 2

ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu

GRANT 2018
Číslo smlouvy:

Poskytnutá
částka:

Název projektu:
Jméno

oprávněného
zástupce příjemce:

Příjemce:
Jméno, adresa a telefon osoby, která
zpracovala vyúčtování projektu:

Soupis účetních dokladů:
Po- číslo
řad. účetního
č.
dokladu

typ
účetního
dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel výdaje

částka

hrazeno hrazeno
z grantu z jiných
zdrojů

CELKEM
K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:
Tyto prostředky byly vráceny dne:

z účtu č.:

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU CELKEM

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto
grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce.
V ............................ dne .......................
Podpis příjemce nebo oprávněného zástupce příjemce a případně razítko příjemce:
..........................................
Příloha finančního vyúčtování projektu:
1. Kopie všech příslušných účetních dokladů nad 2.000 Kč.
2. Vzor vedení (tzn. kopie jedné strany) peněžního deníku nebo výpisu z účetního software
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Příloha č. 3 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1)
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018

Struktura seznamu - tabulky s přehledem nabízených EVP
1) Seznam povinných položek v tabulce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název programu/kurzu
Popis programu/kurzu
Témata programu/kurzu
Cílová skupina programu/kurzu
Délka programu/kurzu
Termín-upřesnění
Místo konání
Doporučený počet účastníků
Cena
Pořadatel
Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa)
Pozn.: Další případné položky v tabulce pro upřesnění programů jsou možné,
nebudou však využity pro zobrazení v rámci aplikace EVP v Portálu ŽP hl. m.
Prahy.

2) Podrobný popis k jednotlivým položkám:
Název programu/kurzu (typ text - krátký)
Př.: „Vánoce na statku“
Popis programu/kurzu (typ text - dlouhý)
Př.: „Nejdříve děti čeká pásmo koled a představení masek jednotlivých adventních
postav, jejichž masky si děti vyzkouší. Děti si zkouší hrát na starý hudební nástrojfanfrnoch. Následují dílničky, při kterých si všechny děti vytvoří vánoční přáníčko,
vyzkouší si zdobení perníčků, tvorbu svíček ze včelího vosku a tradiční vánoční
pečivo.“
Témata programu/kurzu (typ text - dlouhý)
Př.: „Zvyky a tradice Vánoc, zdobení perníčků, výroba svíček, ozdob a přáníček“
Cílová skupina programu/kurzu (typ výběr více typů z nabídky)
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň):
M = mateřská škola
1 = první stupeň ZŠ
2 = druhý stupeň ZŠ
S = střední škola
J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.)
př. „M, 1“
Délka programu/kurzu (typ text - krátký)
Např. v hodinách: „2 (2,5) h“
Termín-upřesnění (typ text – krátký)
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Př. „školní rok 2018/2019“, „září – říjen 2018, duben – květen 2019“ apod.
Místo konání (typ výběr z více možností z nabídky)
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň):
IS = interiér střediska či ekocentra
IŠ = interiér školy
T = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.)
AS = areál střediska - exteriér
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …)
př. „IS, IŠ“
Doporučený počet účastníků (typ text – krátký)
= textově v podobě intervalu nejnižší možný počet účastníků - nejvyšší možný počet
účastníků (příklad: „10 – 25“)
Cena (typ text - krátký)
Př. „100 (110) Kč“
Pořadatel (typ text - krátký)
Př. „Spolek Sejdeme se v přírodě “
Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa)
URL odkaz na domovskou stránku pořadatele, popř. přímou adresu na seznam EVP
programů daného pořadatele
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Příloha č. 4 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1)
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018

Vzorová vykazovací tabulka
Formulář EVP - V.1 v rámci realizace smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu
Příjemce:
IČO:
Název projektu:
A
č.

B
C
D
E
F
Datum
Začátek Doba Počet
Název
(zahájení) v hod. trvání dnů programu
v hod. trvání

G
H
Místo
Typ
realizace

Instrukce pro
vyplňování najdete
na druhém listu

CELKEM

Podpis odpovědné osoby:
Datum, razítko:
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I
Ročník

J
Příjemce
programu

K
L
M
Počet
Počet UH Lektor/
účastníků účast.x
lektoři
hodiny

Doba trvání
v hodinách

Počet dnů trvání

Napište počet hodin trvání programu. Za hodinu se považuje doba přímého
vzdělávání v délce trvání 60 min. V případě délky trvání programu 45 minut,
uvádějte délku trvání ve tvaru 0,75. Do políček tabulky uvádějte pouze čísla
bez jakýchkoliv dalších symbolů a poznámek příp. intervalů, tak aby se
s těmito čísly daly provádět potřebné matematické operace.
Uveďte počet dnů, ve kterých program proběhl.

Název programu

Název programu dle nabídky organizace

Místo realizace

Místo realizace uvádějte v podobě zkratky:
IS = interiér střediska či ekocentra
IŠ = interiér školy
T = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.)
AS = areál střediska - exteriér
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …)

Typ

Uvádějte v podobě zkratky nebo číselného kódu:
M = mateřská škola
1 = první stupeň ZŠ
2 = druhý stupeň ZŠ
S = střední škola
J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.)

Ročník

Uvádějte pouze číslo ročníku bez dělení na A, B, C ... Ročníky u mateřských
škol neuvádějte.

Příjemce programu

Uveďte název a adresu instituce, pro kterou byl program realizován

Počet účastníků

Uveďte počet účastníků, kteří se zúčastnili programu a za které byl zaplacen
účastnický poplatek. Počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout
30.

Počet účastníků x
hodin

Vynásobte počet účastníků a délku trvání programu v hodinách (sloupec D x
sloupec K). Toto proveďte u každého programu. Výsledný celkový počet
"účastníkohodin" získáte sečtením vypočítaných účastníkohodin pro jednotlivé
programy (součet hodnot ve sloupci "L").

Lektoři

Napište jména lektorů, kteří realizovali program. Podmínkou je, aby alespoň
jeden z nich absolvoval vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci
EVP, a dále aby počet účastníků na jednoho lektora nebyl vyšší než 30.
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Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018
Návrh

VZOR

<PID SPISOVÉ SLUŽBY>
Stejnopis č.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE - GRANTU

č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/<rok trvání>
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
1. Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01
zastoupené <jméno ředitele/ředitelky>, ředitelem/ředitelkou odboru ochrany prostředí
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
kontaktní adresa: Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. <název nebo jméno a příjmení žadatele> <sídlo/bydliště žadatele>
v zastoupení <jméno oprávněného zástupce právnické osoby>
IČO/datum narození: <ič/datum narození>
DIČ: <dič>
registrace: <číslo registrace>
Bankovní spojení: <název banky>
číslo účtu: <číslo účtu>
(dále jen „příjemce“)

1.

2.
3.
4.

I.
Předmět smlouvy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum
schválení> poskytnout příjemci účelově vázaný finanční příspěvek (dále jen „grant“ nebo
„dotace“) ve výši <částka> Kč (slovy: <částka slovy> korun českých) na realizaci
vybraného projektu "<název projektu>" (dále jen „projekt“ nebo „účel“). Projekt je
součástí grantového programu HMP na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy na rok 2018.
Příjemce zahájí realizaci projektu nejpozději do konce roku 2018 a dokončí jeho realizaci
nejpozději k 31. 12. 2019.
Grant dle odst. 1 tohoto článku poukáže poskytovatel příjemci na jeho účet do 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemce prohlašuje, že grant přijímá, a zavazuje se využít jej výhradně k účelu dle čl. I.
odst. 1 této smlouvy a v termínu dle čl. I. odst. 2 této smlouvy.
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5. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými a účinnými daňovými předpisy, zejména
zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem,
zákonem o rozpočtových pravidlech a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
6. Poskytnutí dotace kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU. Uvedený grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tj. v
režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 nebo č. 1408/2013, ze
dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013) (Ustanovení
odst. 6 se použije jen v případě grantů naplňujících znaky veřejné podpory a
poskytovaných v režimu de minimis.)
nebo Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU a uvedený grant nezakládá veřejnou podporu.
II.
Realizace projektu
1. Příjemce zrealizuje projekt v rozsahu poskytnutého grantu a k účelu dle čl. I. této smlouvy
v souladu s Podmínkami grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019),
vyhlášenými usnesením Rady HMP č. 2636 ze dne 31. 10. 2017. Konkretizace podmínek
realizace projektu je uvedena v článku I. přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
2. Příjemce je povinen:
a) o vlastní realizaci projektu poskytovatele průběžně písemně informovat v termínech:
31. 01. 2019 a <stanovení termínu dalších průběžných zpráv>; s první průběžnou
informací o realizaci projektu příjemce předloží informaci o průběžném čerpání grantu,
b) vykazovat poskytnutý grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ho k úhradě
nákladů projektu dle této smlouvy vzniklých v termínu od schválení grantu
Zastupitelstvem HMP do 31. 12. 2019,
c) při nakládání s poskytnutým grantem postupovat maximálně hospodárně a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy,
d) předem projednat s poskytovatelem veškeré změny v projektu a vyžádat si předchozí
písemné schválení těchto změn poskytovatelem, bez tohoto souhlasu nesmí příjemce
změny v projektu realizovat,
e) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, provádět průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu, na
nějž byla dotace poskytnuta, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně
výsledků, kterých bylo dosaženo; ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření
použití dotace na projektu, na který byla dotace poskytnuta, a předložit poskytovateli
veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace,
f) oznámit neprodleně a písemně poskytovateli změnu adresy, popř. sídla a dalších údajů
uvedených v této smlouvě, dojde-li k těmto změnám v době od uzavření této smlouvy
do úplného vyúčtování přiděleného grantu,
g) při veřejné prezentaci realizace projektu a jeho výsledků vždy uvádět hlavní město
Prahu jako poskytovatele grantu,
h) je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech
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oznámit neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou
osobu nebo se stanou předmětem likvidace.
3. Přidělením grantu není dotčena povinnost příjemce zajistit si veškerá příslušná stanoviska
a povolení dotčených orgánů státní správy.
4. Veškeré informace vztahující se k přidělenému grantu příjemce předkládá písemnou
formou odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen
„OCP MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
5. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných
zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst.
2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
III.
Vyúčtování grantu
1. Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce předloží poskytovateli:
a) písemnou podrobnou zprávu o průběhu realizace projektu, včetně všech náležitostí
požadovaných v článku I. přílohy č. 1 této smlouvy,
b) krátkou zprávu v elektronické podobě (např. dokumenty MS Word, MS Excel, PDF)
v rozsahu 1-10 stran, která bude prezentovat výsledky projektu a kterou poskytovatel
umístí na své webové stránky,
c) písemné závěrečné finanční vyúčtování realizace projektu ode dne schválení poskytnutí
grantu Zastupitelstvem HMP, do termínu dle článku I. odst. 2 této smlouvy, včetně
kopií všech příslušných účetních dokladů, vystavených na částku převyšující 2.000 Kč.
Závěrečné finanční vyúčtování bude zpracováno dle závazného vzoru, který je přílohou
č. 2 k této smlouvě.
Tyto doklady příjemce předloží OCP MHMP.
2. Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce vrátí poskytovateli
nepoužité přidělené finanční prostředky a zároveň předloží poskytovateli kopii dokladu
o provedení této finanční operace.
3. Zjistí-li příjemce v průběhu realizace projektu, že nebude možné projekt realizovat
v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v důsledku toho příjemce nevyčerpá přidělený
grant v plné výši, sdělí tuto skutečnost poskytovateli, a to neprodleně a písemně. Příjemce
nejpozději do 31 dnů od tohoto zjištění vrátí poskytovateli nepoužité přidělené finanční
prostředky, dále předloží požadované dokumenty podle odst. 1 tohoto článku.
4. Finanční prostředky ve smyslu článku III. odst. 2 a 3 a ve smyslu článku IV. této smlouvy
příjemce odvede na účet poskytovatele č. 5157998/6000, KS 558, jako variabilní symbol
uvede příjemce své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná
o fyzickou osobu.
IV.
Sankční ustanovení
1. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU spočívající v neoprávněném použití či zadržení dotace je
příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto
porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále
jen „odvod“). V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli
penále dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce při vrácení dotace uvede
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jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se
jedná o fyzickou osobu.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností
vyplývajících pro příjemce z této smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí být
doručena poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a započne běžet dnem
následujícím po dni doručení výpovědi příjemci.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků, které se po jejich podepsání oběma smluvními stranami stávají
nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění této smlouvy zajistí poskytovatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem. Tato evidence je veřejně přístupná a
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy,
datum jejího podpisu a její text.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této
smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
požádají.
7. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum
schválení>.
8. Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech s platností originálu. Příjemce
obdrží jeden stejnopis a poskytovatel čtyři stejnopisy této smlouvy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv nebo Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami (u smluv, které nepodléhají povinnosti zveřejnění v
registru smluv).
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy (včetně
příloh), která je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a smlouvu
podepisují.
V Praze dne ...................

.........................................
Za poskytovatele:

.........................................
Za příjemce:
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Příloha č.1

ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018
I.
Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy:
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>
Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy:
K čl. II. smlouvy:
<uvedení konkrétních ustanovení k čl. II. smlouvy>
K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy:
Pokud bude realizace projektu kompletně provedena odbornou společností, pořídí příjemce
písemný protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační společností a příjemcem.
Pokud budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol
o dohledu potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii
předán OCP MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně)
OCP MHMP termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>.
Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné
konzultace>
V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu průběžných zpráv>
K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy:
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu závěrečné zprávy>
K čl. … smlouvy:
<konkretizace dle konkrétního projektu>
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Příloha č.1 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1)
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018

I.
Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy:
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>
Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy:
K čl. II. smlouvy:
V podpořeném projektu se příjemce zaměří na realizaci ekologických výukových programů
(dále jen „EVP“), které splňují následující charakteristiku:
Jedná se o výchovně vzdělávací lekci určenou pro skupinu dětí, nejčastěji školní třídu nebo
organizovanou skupinu dětí pod vedením dospělého (dále jen „účastníci“), jejímž smyslem je
obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr.
Společným cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní
hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové
kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu
slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody
a krajiny). EVP probíhají v době školní výuky v doprovodu pedagoga, případně pro
organizované skupiny dětí pod vedením dospělého i v jinou dobu v průběhu školního roku.
EVP se realizují zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku
ekologické výchovy apod.
Příjemce provede EVP podle následujících podmínek:
a) EVP budou realizovány pro <stanovení stupně nebo druhu školy a kolektivů dětí a
mládeže, pro které jsou EVP určeny>.
b) Příjemce z každého realizovaného EVP provede záznam, který bude obsahovat údaje
potřebné pro vyplnění do vykazovací tabulky (příloha č. 4 k této smlouvě), tj. datum
realizace programu, název programu, délka trvání programu (v hod.), místo realizace
programu, příjemce programu včetně jeho adresy, ročník účastníků (např. 3.), počet
účastníků, částka vybraná za jednoho účastníka, celková částka vybraná za všechny
účastníky programu, jméno lektora (lektorů), a který bude potvrzen jménem a podpisem
doprovázející dospělé osoby, nejčastěji zástupcem příslušné školy. Záznamem je např.
příjmový pokladní doklad s výše uvedenými údaji.
c) Minimální počet účastníků na EVP nesmí být nižší než 8 (neplatí v případě speciálních
škol), maximální počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30.
d) Minimální délka programu je 90 minut (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně
60 minut. Maximální délka je 6 hodin denně pro jednu skupinu.
e) Výuková hodina pro účely vykazování trvá 60 minut (školní vyučovací hodina o délce 45
minut odpovídá 0,75 výukové hodiny EVP). Do doby EVP není zahrnuta přestávka delší
než 15 minut (přestávka na oběd, jiná výuka…).
f)

Každý účastník uhradí za účast na EVP příjemci poplatek stanovený příjemcem,
minimálně však 10 Kč za 1 výukovou hodinu.

g) Každý vykazovaný EVP musí být veden minimálně jedním lektorem, který absolvoval
vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci EVP.
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h) Dohodnutý rozsah projektu bude činit <počet účastníkohodin> účastníkohodin.
(Účastníkohodina je jednotka, po kterou je jeden účastník přítomen jednu hodinu na
vzdělávací akci. Celkový počet účastníkohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných
hodin a počtu přítomných účastníků.)
Příjemce předloží do jednoho měsíce po podpisu smlouvy v elektronické i písemné podobě
poskytovateli pro účely naplnění databáze EVP na internetovém portálu MHMP seznam
anotovaných vzdělávacích programů podle pokynů uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě.
Na vyžádání obdrží příjemce od pracovníků OCP MHMP vzorovou tabulku pro vyplnění výše
uvedeného seznamu.
K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy:
Pokud bude realizace projektu provedena odbornou společností, pořídí příjemce písemný
protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační společností a příjemcem. Pokud
budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol o
dohledu potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii
předán OCP MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně)
OCP MHMP termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>.
Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné
konzultace>
V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu průběžných zpráv>
K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy:
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace
obsahu závěrečné zprávy>, včetně vyplněné vykazovací tabulky realizovaných EVP dle
přílohy č. 4 k této smlouvě.
K čl. … smlouvy:
<konkretizace dle konkrétního projektu>
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Příloha č. 2

ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu

GRANT 2018
Číslo smlouvy:

Poskytnutá
částka:

Název projektu:
Jméno

oprávněného
zástupce příjemce:

Příjemce:
Jméno, adresa a telefon osoby, která
zpracovala vyúčtování projektu:

Soupis účetních dokladů:
Po- číslo
řad. účetního
č.
dokladu

typ
účetního
dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel výdaje

částka

hrazeno hrazeno
z grantu z jiných
zdrojů

CELKEM
K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:
Tyto prostředky byly vráceny dne:

z účtu č.:

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU CELKEM

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto
grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce.
V ............................ dne .......................
Podpis příjemce nebo oprávněného zástupce příjemce a případně razítko příjemce:
..........................................
Příloha finančního vyúčtování projektu:
1. Kopie všech příslušných účetních dokladů nad 2.000 Kč.
2. Vzor vedení (tzn. kopie jedné strany) peněžního deníku nebo výpisu z účetního software
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Příloha č. 3 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1)
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018

Struktura seznamu - tabulky s přehledem nabízených EVP
1) Seznam povinných položek v tabulce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název programu/kurzu
Popis programu/kurzu
Témata programu/kurzu
Cílová skupina programu/kurzu
Délka programu/kurzu
Termín-upřesnění
Místo konání
Doporučený počet účastníků
Cena
Pořadatel
Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa)
Pozn.: Další případné položky v tabulce pro upřesnění programů jsou možné,
nebudou však využity pro zobrazení v rámci aplikace EVP v Portálu ŽP hl. m.
Prahy.

2) Podrobný popis k jednotlivým položkám:
Název programu/kurzu (typ text - krátký)
Př.: „Vánoce na statku“
Popis programu/kurzu (typ text - dlouhý)
Př.: „Nejdříve děti čeká pásmo koled a představení masek jednotlivých adventních
postav, jejichž masky si děti vyzkouší. Děti si zkouší hrát na starý hudební nástrojfanfrnoch. Následují dílničky, při kterých si všechny děti vytvoří vánoční přáníčko,
vyzkouší si zdobení perníčků, tvorbu svíček ze včelího vosku a tradiční vánoční
pečivo.“
Témata programu/kurzu (typ text - dlouhý)
Př.: „Zvyky a tradice Vánoc, zdobení perníčků, výroba svíček, ozdob a přáníček“
Cílová skupina programu/kurzu (typ výběr více typů z nabídky)
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň):
M = mateřská škola
1 = první stupeň ZŠ
2 = druhý stupeň ZŠ
S = střední škola
J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.)
př. „M, 1“
Délka programu/kurzu (typ text - krátký)
Např. v hodinách: „2 (2,5) h“
Termín-upřesnění (typ text – krátký)
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Př. „školní rok 2018/2019“, „září – říjen 2018, duben – květen 2019“ apod.
Místo konání (typ výběr z více možností z nabídky)
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň):
IS = interiér střediska či ekocentra
IŠ = interiér školy
T = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.)
AS = areál střediska - exteriér
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …)
př. „IS, IŠ“
Doporučený počet účastníků (typ text – krátký)
= textově v podobě intervalu nejnižší možný počet účastníků - nejvyšší možný počet
účastníků (příklad: „10 – 25“)
Cena (typ text - krátký)
Př. „100 (110) Kč“
Pořadatel (typ text - krátký)
Př. „Spolek Sejdeme se v přírodě “
Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa)
URL odkaz na domovskou stránku pořadatele, popř. přímou adresu na seznam EVP
programů daného pořadatele
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Příloha č. 4 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1)
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2018

Vzorová vykazovací tabulka
Formulář EVP - V.1 v rámci realizace smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu
Příjemce:
IČO:
Název projektu:
A
č.

B
C
D
E
F
Datum
Začátek Doba Počet
Název
(zahájení) v hod. trvání dnů programu
v hod. trvání

G
H
Místo
Typ
realizace

Instrukce pro
vyplňování najdete
na druhém listu

CELKEM

Podpis odpovědné osoby:
Datum, razítko:
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I
Ročník

J
Příjemce
programu

K
L
M
Počet
Počet UH Lektor/
účastníků účast.x
lektoři
hodiny

Doba trvání v
hodinách

Počet dnů trvání

Napište počet hodin trvání programu. Za hodinu se považuje doba přímého
vzdělávání v délce trvání 60 min. V případě délky trvání programu 45 minut,
uvádějte délku trvání ve tvaru 0,75. Do políček tabulky uvádějte pouze čísla
bez jakýchkoliv dalších symbolů a poznámek příp. intervalů, tak aby se
s těmito čísly daly provádět potřebné matematické operace.
Uveďte počet dnů, ve kterých program proběhl.

Název programu

Název programu dle nabídky organizace

Místo realizace

Místo realizace uvádějte v podobě zkratky:
IS = interiér střediska či ekocentra
IŠ = interiér školy
T = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.)
AS = areál střediska - exteriér
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …)

Typ

Uvádějte v podobě zkratky nebo číselného kódu:
M = mateřská škola
1 = první stupeň ZŠ
2 = druhý stupeň ZŠ
S = střední škola
J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.)

Ročník

Uvádějte pouze číslo ročníku bez dělení na A, B, C ... Ročníky u mateřských
škol neuvádějte.

Příjemce programu

Uveďte název a adresu instituce, pro kterou byl program realizován

Počet účastníků

Uveďte počet účastníků, kteří se zúčastnili programu a za které byl zaplacen
účastnický poplatek. Počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout
30.

Počet účastníků x
hodin

Vynásobte počet účastníků a délku trvání programu v hodinách (sloupec D x
sloupec K). Toto proveďte u každého programu. Výsledný celkový počet
"účastníkohodin" získáte sečtením vypočítaných účastníkohodin pro jednotlivé
programy (součet hodnot ve sloupci "L").

Lektoři

Napište jména lektorů, kteří realizovali program. Podmínkou je, aby alespoň
jeden z nich absolvoval vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci
EVP, a dále aby počet účastníků na jednoho lektora nebyl vyšší než 30.
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Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. xxx ze dne xx. x. 2018
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

OCP MHMP
Botanická zahrada
hl. m. Prahy

Dům dětí a mládeže
hlavního města
Prahy

Číslo akce

Účel / Název akce

0095405000000 granty životního prostředí
grant životního prostředí Obnova přestárlé části vinice
0096401000202 sv. Kláry
grant životního prostředí Rekonstrukce včelína a
modernizace včelařského
stanoviště na SP DDM hl. m.
0091651000212 Prahy

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

UZ

ORJ

3799

115

0254

-2 141,00

3741

115

0264

448,00

3421

115

0416

150,00

Celkem

-1 543,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

OCP MHMP

Číslo akce

00000

Název akce

Granty v oblasti ŽP 2018
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

1 543,00

116

0254

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
1 543,00
1 543,00

Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17. 4. 2018

Důvodová zpráva
Materiál je předkládán na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2636 ze dne 31. 10. 2017, kterým
byl vyhlášen Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy
pro rok 2018.
Granty mají za účel podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech:
I. Veřejná zeleň.
II. Zelené učebny.
III. Ochrana přírody.
IV. Ekologická výchova.
V. Specifické projekty.
VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy.
Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 221 žádostí o grant od 132 různých žadatelů. Celková
suma požadovaných finančních prostředků činila 69.747.377 Kč.
Předložené žádosti byly hodnoceny odbornými pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“). Pracovníci odboru OCP MHMP také provedli
posouzení formálních náležitostí žádostí o grant. Výsledky hodnocení a posouzení byly předloženy
Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (dále jen „komise“). Komise
byla zřízena a její členové byli jmenováni usnesením Rady hl. m. Prahy č. 342 ze dne 24. 2. 2015.
Usneseními Rady HMP č. 399 ze dne 22. 2. 2016 a č. 390 ze dne 21. 2. 2017 byly schváleny
personální změny v komisi.
Zasedání komise proběhlo dne 12. 3. 2018. Návrhy a doporučení komise jsou uvedeny v zápise,
který je přílohou č. 1 této důvodové zprávy.
Komise doporučila Radě hl. m. Prahy resp. Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit v rámci grantové
podpory pro oblast životního prostředí v roce 2018 celkem 171 projektů od 103 žadatelských
subjektů částkou ve výši 45,59 mil. Kč. Všechny tyto žádosti splnily formální náležitosti požadované
hl. m. Prahou ve vyhlášených podmínkách Grantového programu na podporu projektů ke zlepšení
stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (příloha č. 2 této důvodové zprávy).
Celkem jsou předloženy Radě HMP ke schválení tyto projekty:
a) 67 projektů - komise navrhla ke schválení s malým snížením - max. 10 % z požadované částky.
Jedná se zejména o projekty, které získaly nejvíce bodů při bodovém hodnocení od odborného
posuzovatele, jsou zcela konkrétní a propracované, a u nichž je reálný předpoklad, že budou
realizovány kvalitně.
b) 75 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem v rozsahu o 11-30 % tak,
aby bylo možné z přidělených prostředků dosáhnout realizace hlavní části projektu, v některých
případech nebyly schváleny některé menší části projektu nebo komise shledala, že v některých
částech projektů je možno postupovat hospodárněji.
c) 29 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem v rozsahu o 31-79 %
neboť nebyly schváleny některé dílčí části projektu, komise shledala požadovanou částku neúměrně
vysokou, u projektů je možnost jejich realizaci rozdělit na etapy nebo je možné při zvýšeném úsilí
získat finanční prostředky od dalších subjektů apod.
Při hodnocení a výběru jednotlivých projektů byl kladen důraz především na konkrétnost výsledků a
kvalitu zpracování daného projektu, jeho realizovatelnost a zohledněny byly i dosavadní výsledky
činnosti žadatelů, vše na základě stanovených hodnotících kritérií. Převážně je navrženo udělení grantu
spolkům, tj. původním občanským sdružením a jejich složkám (92x – 50 % z celkové částky 45,59
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mil. Kč), dále obecně prospěšným společnostem (24x – 19 % z celkové částky), ústavům (10x – 10
% z celkové částky), fyzickým osobám podnikajícím (9x – 4% z celkové částky), příspěvkovým
organizacím (8x – 4 % z celkové částky), fyzickým osobám nepodnikajícím (7x – 2% z celkové
částky) a společnostem s ručením omezeným (6x – 3% z celkové částky). Pětkrát je navržena
podpora církevní organizaci, čtyřikrát vysoké škole, dvakrát akciové společnosti a nestátní škole, a
jednou mezi vybranými jsou zastoupeny družstvo a společenství vlastníků jednotek.
Projekty byly předem odborně posouzeny a zhodnoceny odborníky z řad zástupců 6 oddělení odboru
OCP MHMP.
Žadatelé o grant přihlásili nejvíce projektů do tematické oblasti IV. Ekologická výchova (79 žádostí),
dále potom do tematických oblastí V. Specifické projekty (44 žádostí), I. Veřejná zeleň (40 žádostí),
III. Ochrana přírody (32 žádostí) a VI. Výukové a vzdělávací projekty pro školy (17 žádostí). Do
tematické oblasti II. Zelené učebny bylo přihlášeno nejméně žádostí (9).

Tematická oblast

Počet
podaných Počet žádostí
žádostí
navržených k
formálně
přidělení
správných

Počet
podaných
žádostí

Navrženo
k přidělení
(v tis. Kč)

I. Veřejná zeleň

40

36

31

7 621

II. Zelené učebny

9

6

6

2 069

III. Ochrana přírody

32

31

25

4 825

IV. Ekologická výchova

79

78

62

15 330

V. Specifické projekty

44

40

30

6 695

VI. Výukové a vzdělávací
programy pro školy

17

17

17

9 050

221

208

171

45 590

Celkem

Komise tedy na základě vyhodnocení předložených žádostí předkládá Radě HMP ke
schválení návrh na přidělení finančních prostředků v celkové výši 45.590.000 Kč v rámci
grantové podpory v roce 2018, a to pro celkem 171 žádostí.
Dle podmínek vyhlášeného grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 je stanoven horní limit pro jeden projekt na 450 tis. Kč (výjimkou
je tematická oblast VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy, kde byl horní limit stanoven na
900 tis. Kč pro jeden projekt), přičemž jednotliví žadatelé mohou podat maximálně 4 různé žádosti o
grant v jednotlivém grantovém programu.
Projekty předkládané ke schválení nezakládají veřejnou podporu ve smyslu Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie. Projekty nenarušují hospodářskou soutěž a neovlivňují obchod mezi
členskými státy EU, a dále většina projektů směřuje na vzdělávání dětí a mládeže a obyvatel hl. m.
Prahy.
Pokud by pro některý z projektů byly finanční prostředky poskytnuty v režimu "de minimis" a pokud
by schválená částka v režimu "de minimis" ke dni podpisu dotační smlouvy znamenala u některého
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projektu překročení celkové možné výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty
pouze do této výše.
Rada HMP podle § 68, odst. 2. písm. l) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování dotací nepřesahujících 200.000 Kč. Z tohoto důvodu
je předkládán Radě HMP návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí v roce
2018 jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 formou poskytnutí účelové dotace nepřesahující
200.000 Kč v celkové hodnotě 7.662.000 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2018 z kapitoly 0254,
§ 3799. Dále je navrženo přidělení dvou grantů příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou
(příloha č. 3 usnesení), a to zvýšením neinvestičního příspěvku v celkové výši 598.000 Kč na vrub
kap. 0254, § 3799.
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je podle § 59, odst. 3. písm. h) výše citovaného zákona o hlavním městě
Praze vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 200.000 Kč. Příloha č. 2 tohoto usnesení
obsahuje návrh na přidělení grantů formou poskytnutí účelové dotace nad 200.000 Kč pro rok 2018 z
rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0254, § 3799, žadatelům v celkové výši 36.055.000 Kč. V příloze č.
4 je potom uveden návrh na přidělení grantů ve výši 1.275.000 Kč příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny městskými částmi hl. m. Prahy, a finanční prostředky na realizaci projektů budou uvolněny
pro tyto městské části také až na základě usnesení Zastupitelstva. Městská část potom zajistí
poskytnutí finančních prostředků konkrétnímu žadateli.
Tematická oblast II. Zelené učebny, která je zaměřena na podporu vytváření zelených učeben
u různých vzdělávacích zařízení (především u škol - MŠ, ZŠ, SŠ), a dále tematická podoblast I.2
Zlepšení stavu prostředí obytného území umožňují dle vyhlášení grantového programu realizaci
investičních projektů. Jako investiční byly z projektů navržených na přidělení dotace vyhodnoceny
projekty s pořadovými čísly 64, 68, 150, 160, 189, 190, 216 a 219. Podporu pro tyto projekty je
tedy navrženo schválit jako investiční dotaci.
Výbor pro životní prostředí ZHMP si návrh grantové komise na přidělení grantů k dalšímu projednání
nevyžádal.
Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy, který je navržen ke schválení Radě
HMP, je přílohou č. 6 k usnesení. Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy,
který je navržen ke schválení Zastupitelstvu HMP, je potom přílohou č. 7 k usnesení.

Tato důvodová zpráva je určená i pro usnesení Zastupitelstva HMP.
Přílohy k důvodové zprávě:
Příloha č. 1 – zápis z jednání Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti ŽP ze dne 14. 3. 2018
Příloha č. 2 – text vyhlášení grantového programu pro rok 2018 (příloha č. 1 k usnesení Rady HMP
č. 2636 ze dne 31. 10. 2017)
Příloha č. 3 – návrh usnesení Zastupitelstva HMP
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Příloha č. 2 k důvodové zprávě
(Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2636 ze dne 31. 10. 2017)

H l av n í m ěst o Prah a
vyhlašuje
grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

1.
HARMONOGRAM A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GRANTOVÉHO PROGRAMU
Vyhlášení grantů:

do 3. 11. 2017

Začátek přijímání žádostí:

od 4. 12. 2017

Ukončení přijímání žádostí:

do 14. 12. 2017

Zpracování a posouzení žádostí:

do 23. 3. 2018

Předložení k projednání orgánem hl. m. Prahy:

do 15. 5. 2018

Oznámení výsledků:

do 14 dnů po schválení

Uzavření smluv:

do 10. 8. 2018

Grantový program probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Návrh grantového programu je
též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“,
která byla schválená jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017.
Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení
životního prostředí hlavního města Prahy.
Hlavní město Praha (dále jen „poskytovatel“) si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového
programu, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.
Tyto zásady upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti,
postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání,
kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu.
Správcem (administrátorem) grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy je odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
(dále jen „odbor OCP“).
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program je
50 mil. Kč.
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2.
T E M AT IC KÉ O B LAS T I
I.

Veřejná zeleň

Ve městě je zeleň nezastupitelná v udržitelnosti kvalitního životního prostředí a vzhledu města.
Příkladem mohou být vinohrady a ovocné sady, které byly v průběhu historie Prahy významným
ekonomickým a krajinným prvkem. I když je snaha o jejich likvidaci a jiné využití enormní, je
nezbytné jejich alespoň částečné zachování.
Granty v této tematické oblasti v bodě 2. mohou být přiděleny jako investiční dotace (např.
u aktivity založení zelených střech). Obsahem projektů u investiční dotace musí být především
realizace či pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena hmotného majetku za 1
kus musí být vyšší než 40 tis. Kč.
1. Zlepšení stavu městského prostředí výsadbou a údržbou dřevin jako krajinotvorného prvku
Příklady podporovaných aktivit:
• výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin, remízů,
• obnova stromořadí,
• výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez dřevin.
2. Zlepšení stavu prostředí obytného území
Podmínkou na přidělení finančních prostředků je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace
projektu.
Příklady podporovaných aktivit:
• obnova a rekonstrukce předzahrádek,
• zlepšení vzhledu fasád obytných budov, protihlukových bariér a jiných objektů formou
popínavé vegetace,
• studie a projekty obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků,
• realizace obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků,
• zlepšení stavu veřejných prostranství,
• náhrada alergenních, druhově nevhodných, popřípadě zavlečených druhů rostlin
• založení a podpora komunitních zahrad,
• údržba a úklid veřejně přístupných ploch zeleně
• založení zelených střech.
3. Zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení (školy, rodinná a mateřská
centra, domy dětí a mládeže apod.)
Příklady podporovaných aktivit:
• výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin,
• realizace školního arboreta,
• vytvoření stanovišť s tradiční českou květnatou loukou s informačními tabulemi,
• realizace zeleninových a bylinkových záhonů (vedení žáků ke vztahu k půdě jako
neodmyslitelného zdroje).
Doporučené





indikátory projektů tematické oblasti I., bod 1-3:
plocha řešeného území,
kvalita vysazovaných dřevin,
zapojení veřejnosti do rozhodování o řešení veřejného prostranství,
cena za sazenici,
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stav životního prostředí v dané oblasti hl. m. Prahy a typ lokality,
dendrologický posudek,
počet dotčených obyvatel,
komplexnost řešení,
vyjádření dotčených orgánů a organizací,
propojení školy a školního vyučování s přilehlým pozemkem včetně jeho využití
v odpoledních hodinách (školní kroužky, družina).

4. Péče o vinohrady a ovocné sady v hl. m. Praze
Příklady podporovaných aktivit:
• zachování, údržba a obnova vinohradů,
• zachování, údržba a obnova extenzivních sadů ovocných dřevin.
Doporučené






indikátory projektů tematické oblasti I., bod 4:
plocha řešeného území,
sortiment vysazovaných, popř. stávajících odrůd ve vinohradech;
počet zachovalých stromů, dřevin, remízků,
sortiment vysazovaných odrůd ovocných stromů s důrazem na staré odrůdy,
komplexnost řešení.

5. Udržování, ochrana a tvorba harmonizované, ekologicky stabilní a trvale produkční krajiny
Příklady podporovaných aktivit:
• projekt, projednání a realizace ÚSES (Územní systém ekologické stability),
• péče o nelesní biotopy (odstraňování náletových dřevin, seč, pastva apod.),
• extenzivní hospodaření v krajině,
• obnova a údržba pěších cest v krajině,
• údržba a úklid veřejně přístupných ploch zeleně.
Doporučené indikátory projektů tematické oblasti I., bod 5:

plocha řešeného území,

počet prvků ÚSES,

ohroženost biotopu,

stabilizační funkce v krajině,

stav životního prostředí v dané oblasti hl. m. Prahy a typ lokality,

komplexnost řešení.
Grant může být přidělen pouze na projekt realizovaný na pozemku, který je veřejně přístupný,
přičemž v odůvodněných případech (např. vinice, vnitrobloky, školní zahrady) může být udělena
výjimka.
II.

Zelené učebny
Granty v této tematické oblasti jsou přidělovány jako investiční dotace, obsahem projektů
musí být především realizace či pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena
hmotného majetku za 1 kus musí být vyšší než 40 tis. Kč.
Kultivace a „ozelenění“ vzdělávacích prostor a míst kde tráví školní děti nezanedbatelnou část
svého života, může napomoci nejen k obohacení přírodního charakteru místa, ale dokáže
efektivně zlepšit i vzdělávací účinky tradičních didaktických postupů. Kontakt s přírodou
dětem usnadňuje učení a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti.
Projekty v této oblasti mají napomáhat k lepšímu využívání venkovních prostor školských
zařízení při výuce a zhodnocení vzdělávacího a harmonizujícího potenciálu, který živá příroda
prokazatelně poskytuje.
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Zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení (školy, rodinná a mateřská
centra, domy dětí a mládeže apod.)
Příklady podporovaných aktivit:
• realizace projektů „Zelené učebny“ včetně doplňkových výsadeb,
• vytvoření jezírek nebo jiného vodního biotopu – s vodními rostlinami a živočichy.
Doporučené indikátory projektů tematické oblasti II.:

plocha řešeného území,

studie (projekt) zelené učebny,

cena stavby zelené učebny,

použité materiály,

propojení školy a školního vyučování s přilehlým pozemkem včetně jeho využití
v odpoledních hodinách (školní kroužky, družina),

zapojení rodičů a dětí do přípravy a realizace projektu,

stav životního prostředí v dané oblasti hl. m. Prahy a typ lokality,

kvalita a druhy vysazovaných rostlin,

počet dětí využívajících učebnu,

komplexnost řešení,

zapojení zeleně a přírodních prvků do výuky a programů.
III.

Ochrana přírody

Ochrana přírody je nikdy nekončící proces, týkající se různých součástí životního prostředí.
V rámci ochrany přírody jsou řešeny pouze dvě oblasti, a to oblast přírodního prostředí pro volně
žijící živočichy a rostliny a oblast vod. Do grantového schématu není zahrnuta oblast ovzduší,
protože ochrana a zlepšování ovzduší je řešeno jinými nástroji.
Projekty v této oblasti by měly být prioritně zaměřeny na chráněná území v hl. m. Praze, to však
nevylučuje projekty, které přispějí ke zkvalitnění přírody v prostředí, které není chráněno
zákonem.
Ochrana a vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo na území
hl. m. Prahy
Příklady podporovaných aktivit:
• podpora existence chráněných živočichů nebo rostlin ve vybraných lokalitách,
• podpora existence významných původních druhů živočichů nebo rostlin ve vybraných
lokalitách,
• monitoring a likvidace invazních rostlin.
1.

2. Ochrana a rozvoj vodstva na území hl. m. Prahy
Příklady podporovaných aktivit:
• ochrana vodních zdrojů, vodních ploch a toků;
• drobné krajinné úpravy související s vodami,
• vznik menších vodních ploch s ekologickou funkcí.
3. Přírodovědný průzkum flóry a fauny na území hl. m. Prahy
Příklady podporovaných aktivit:
• botanický průzkum v ochranném pásmu chráněného území,
• mykologický průzkum na základě nálezů chráněných druhů hub,
• biologický průzkum určité skupiny organismů ve vybraných lokalitách,
• popis rozšíření vybrané skupiny organismů na území HMP,
• inventarizační průzkum vybraných skupin organismů.
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Doporučené indikátory projektů tematické oblasti III.:
 plocha řešeného území,
 chráněné nebo nechráněné území,
 ohrožený nebo neohrožený druh,
 číselné vyjádření (např. zvýšení počtu hnízdních možností ptáků),
 lokalita v hl. m. Praze,
 výstupy z průzkumů,
 míra znečistění vod,
 použití chemikálií (např. v případě likvidace invazních rostlin).
IV.

Ekologická výchova

Tato oblast je jedním z nástrojů naplňování cílů Krajské koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty přijaté hl. m. Prahou. V rámci grantového schématu jde o velmi významnou
oblast, jelikož se jedná o důležitý základ pro budoucí udržitelný rozvoj hl. m. Prahy.
Výsledky projektů v jiných odvětvích týkajících se životního prostředí by byly rychle
znehodnoceny, kdyby neměli občané současně možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje
v oblasti (ochrany) životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje. Důležité jsou tak
vědomosti o živé i neživé přírodě na území hl. m. Prahy, o jejím významu pro náš každodenní
život a rovněž informace o tom, jak může každý z občanů přispět k ochraně a zlepšování životního
prostředí ve svém okolí. Právě ekologická výchova již od útlého věku může pomoci ke zlepšení
vztahu nejen k životnímu prostředí jako celku, ale i k aktivitám veřejné správy při zkvalitňování
životního prostředí. Např. výsadba a údržba zeleně bez budování pozitivního vztahu občanů
k udržování a zachování zeleně může být jenom plýtváním důležitými finančními prostředky.
Na rozdíl od tematické oblasti č. VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy jde o oblast
projektů krátkodobějších, občasných a nepravidelných, případně pilotních. Do této oblasti patří
zejména projekty jednorázové a inovativní, které zabezpečují ekovýchovné a osvětové aktivity
nejen pro děti a mládež, ale i pro širokou veřejnost a pro další cílové skupiny (např. veřejná
správa, firmy aj.).
1. Ekologická výchova a vzdělávání
Příklady podporovaných aktivit:
• vytváření ekologického povědomí v předškolním věku dítěte,
• jednorázové nebo pilotní vzdělávací nebo zážitkové projekty pro žáky ZŠ a SŠ,
• vzdělávací programy mimoškolního charakteru pro děti a mládež,
• vzdělávání dospělých (studenti vysokých škol, pedagogové a další zaměstnanci škol,
senioři, zaměstnanci nestátních neziskových organizací, veřejné správy, podnikatelské
sféry, atd.),
• komplexní vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata (např. odpady, energie,
ovzduší, voda, hospodaření v krajině),
• obnova a rozšíření stávajících naučných stezek a tvorba nových, zejména v přírodních
parcích a zvláště chráněných územích;
• zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci ekologické výchovy.
2. Popularizace, propagace a osvěta
Příklady podporovaných aktivit:
• naučné systémy a informace o přírodě hl. m. Prahy,
• popularizace a propagace pražské přírody a ochrany zvláště chráněných druhů živočichů,
rostlin a jejich životního prostředí na území hl. m. Prahy,
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•
•
•
•

podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Den Země, Světový
den vody, Den stromů, Otevírání studánek, Mezinárodní den dětí apod.),
výstavy zaměřené na popularizaci a propagaci přírody hl. m. Prahy,
podpora vzdělávacích projektů zaměřených na ekologické hospodaření v lesích,
programy věnující se tématu adaptace hl. m. Prahy na klimatické změny včetně osvěty
a propagace v této oblasti.

3. Podpora ekoporadenství
Příklady podporovaných aktivit:
• podpora poskytování poradenství pro občany z oblasti životního prostředí a implementace
Agendy 21 na místní úrovni,
• poradenství pro občany a organizace v oblasti spotřebitelského chování a šetrného
využívání zdrojů.
Doporučené indikátory tematické oblasti IV.:
 jaká cílová skupina bude oslovena (např. děti předškolního věku, základní školy,
dospělí, senioři),
 pokrytí hl. m. Prahy v rámci projektu (např. ekologická olympiáda pokryje v dané
oblasti celé hl. m. Prahu, jiná vzdělávací akce pokryje jen městskou část),
 kolik obyvatel bude osloveno,
 délka a počet informačních tabulí u naučné stezky,
 komplexnost vzdělávacího modulu,
 počet a rozsah vydaných informačních materiálů,
 komplexnost materiálu,
 distribuce a využití materiálů v budoucnosti,
 počet klientů poradenských center nebo počet poskytnutých informací.
V.

Specifické projekty

Jedná se o projekty, které není možno zařadit do ostatních tematických oblastí. Součástí péče
o životní prostředí nejsou jenom přímé aktivity (např. výsadba zeleně, ochrana ptactva), ale i další
aktivity, které přispívají ke zkvalitňování životního prostředí různými formami. Tyto projekty
mohou doplňovat a kompletovat aktivity tak, aby jejich synergie byla co nejvyšší.
1. Symbióza a kooperace - člověk, živočich, rostlina
Příklady podporovaných aktivit:
• využití zvířat pro práci s postiženými dětmi,
• využití hospodářských zvířat při péči o zvláště chráněná území a přírodní parky.
2. Projekty na podporu chovu včel
Příklady podporovaných aktivit:
• podpora chovu včel,
• podpora začínajících včelařů,
• provozování včelařského kroužku včetně jeho založení.
Projekty z oblasti odpadového hospodářství přinášející netradiční formy řešení, případně nové
pohledy na řešení situací v této oblasti
Příklady podporovaných aktivit:
• podpora komunitního kompostování (včetně vermikompostování).
• projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů.

3.
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Projekty, které podporují realizaci strategických a koncepčních materiálů schválených Radou
hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy.
Příklady podporovaných aktivit:
• projekty zaměřené na adaptaci sídel na změnu klimatu,
• projekty zaměřené na udržitelnou dopravu,
• projekty zaměřené na zadržování vody v krajině a zvýšení infiltrace půdy.
4.

5. Projekty na ochranu ptactva.
Příklady podporovaných aktivit:
• zvyšování hnízdních možností ptáků,
• kastrace volně žijících koček.
Doporučené indikátory projektu tematické oblasti V.:
 počet dětí, domácností nebo klientů zapojených do projektu,
 plocha řešeného území,
 komplexnost projektu,
 místo realizace projektu,
 praktický přínos pro životní prostředí hl. m. Prahy.
VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy
Jedná se o specifickou oblast systematické podpory realizace ekologické výchovy v hlavním
městě Praze. Tato oblast přímo naplňuje zásadní oblast Krajské koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty a je nosnou činností a službou pražských ekocenter pro všechny
stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ), v rámci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále
jen „EVVO“) v Praze. Podpora krátkodobých a dlouhodobých výukových a vzdělávacích
programů pro školy je prioritní oblastí podpory systému ekologické výchovy v pražských školách
a jejich systematická podpora je zásadním předpokladem pro fungování struktury EVVO v Praze.
V rámci této systémové oblasti jde o podporu programů, které realizují environmentální výuku ve
školách. Oproti tematické oblasti IV. se jedná o systematické a dlouhodobé programy, podporující
fungující síť ekocenter v Praze, které systematicky pracují se školami.
1. Ekologické výukové programy (EVP) pro školy
Ekologický výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je
obohatit vzdělávání na všech stupních škol (MŠ, ZŠ a SŠ) o ekologický a environmentální
rozměr, v rámci podpory povinného školního průřezového tématu Environmentální výchova.
Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků,
souvislostí a dovedností. Programy využívají prvků problémového a projektového vyučování,
citové, estetické, pracovní i dramatické výchovy.
Charakteristika EVP:
• EVP probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku
ekologické výchovy apod. v délce minimálně 2 vyučovací hodiny (resp. 2x 45 minut), pro
mateřské školy v délce minimálně 60 minut. Maximální délka je 6 hodin denně pro jednu
skupinu.
• EVP probíhají v době školní výuky v doprovodu pedagoga, případně pro organizované skupiny
dětí pod vedením dospělého i v jinou dobu v průběhu školního roku. Každý vykazovaný EVP
musí být veden minimálně jedním lektorem, který absolvoval vzdělávací seminář zaměřený na
přípravu a realizaci EVP.
• Minimální počet účastníků na EVP nesmí být nižší než 8 (neplatí v případě speciálních škol),
maximální počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30.
2. Dlouhodobé vzdělávací programy a projekty pro školy
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Cílem těchto dlouhodobých programů a projektů je obohatit projektové vzdělávání na
pražských MŠ, ZŠ a SŠ, v rámci kterého žáci a učitelé samostatně řeší dlouhodobé projektové
práce v oblasti ŽP. Tyto práce mají podnítit jejich trvalý zájem o dění v okolí bydliště, školy,
nebo snahu o dlouhodobé pozorování dějů v přírodě a pochopení jejich širších souvislostí.
Cílem tohoto bodu je podpora osvědčených dlouhodobých programů a projektů se vztahem
k EVVO pro školy na konkrétní témata. Záměrem je také pomáhat tímto způsobem
zapojeným školám s realizací EVVO na školách. Do této oblasti nepatří žádosti o projekt,
který bude spočívat v pilotním zpracování a ověřování metodik a materiálů pro školy. Takové
žádosti spadají pod tematickou oblast IV. tohoto grantového programu.
Požadavky na programy a projekty:
• Jedná se o intenzivní program, založený na dlouhodobé systematické spolupráci mezi
organizací a školou, resp. pedagogy a žáky, přičemž je zde důležité především aktivní,
samostatné, projektové a kreativní zapojení žáků a učitelů.
• Programu se bude účastnit nejméně 15 pražských škol (MŠ, ZŠ nebo SŠ).
• Program obsahuje rozmanité vzdělávací aktivity (materiály, pracovní listy, postupy apod.) pro
děti (žáky) a mimo jiné předává učitelům metodiku, jak se vzdělávacími aktivitami pro žáky
dále pracovat (např. metodické listy, podpůrná školení, konzultace ze strany poskytovatele,
apod.).
• Program je již ověřený a dostatečně dlouho realizovaný; V posledních pěti letech uchazeč
tento projekt poskytoval a realizoval již minimálně po dobu dvou let (kalendářních nebo
školních) a jsou doložitelné jeho výstupy a výsledky (ty budou přiloženy jako přílohy
žádosti).
Vymezené tematické okruhy pro dlouhodobé programy:
• Ekologizace provozu školy s aktivním projektovým zapojením žáků
• Zapojení škol do komunitního rozvoje a Místní Agendy 21 v obci
• Poznávání přírodních ekosystémů v okolí škol s využitím terénní výuky
• Adaptace hl. m. Prahy na klimatické změny
• Specifické pražské téma nebo problém, které budou školy dále rozvíjet a řešit
Doporučené indikátory pro tematickou oblast VI.:
 šíře metodické podpory
 proškolení lektoři programů a projektů
 realizovaná metoda evaluace, která obsahuje mj. vyhodnocení efektu programu na
úrovni učení (znalosti, postoje, dovednosti, hodnoty), chování, případně dopadů na
komunitu a životní prostředí, praktické výstupy a realizace pro žáky a školu
 počet zapojených pražských škol a žáků do dlouhodobých programů
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3.
PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
N e do drží -li žadat e l ně kt e r o u z ní že uve de nýc h po dm í ne k ( 1 - 1 9 ) , bude
je ho žádo s t vyř aze na z dal š í ho po s uzo vání .
1. Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou poskytovány na realizaci
schválených projektů v oblasti životního prostředí formou dotace dle ust. § 68 odst. 2 písm. l),
resp. § 59 odst. 3 písm. h) zákona. Jedná se o účelově vázané prostředky, jejichž využití musí
korespondovat s ekonomickou rozvahou schváleného projektu.
2. Okruh způsobilých žadatelů o grant:
Žádost o grant může podat:
• fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo
na území České republiky;
• právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu
s právním řádem České republiky.
O grant nemohou žádat:
• organizační složky státu,
• územní samosprávné celky (obce, města, statutární města, kraje, městské obvody a městské
části).
3. Předmětem grantové podpory mohou být pouze projekty v rámci zvolené tematické oblasti
směřující ke zlepšení nebo ochraně životního prostředí hl. m. Prahy. Nejsou podporovány
projekty zaměřené pouze na provoz útulků pro domestikovaná nebo volně žijící zvířata. Podání
stejného projektu jinému orgánu veřejné správy nebo na jiném odboru Magistrátu hl. m. Prahy
a neuvedení této skutečnosti v žádosti nebo uvedení odlišných údajů (zejména rozpočtu) je
důvodem pro nepodpoření projektu v grantovém programu hl. m. Prahy.
4. Jednotliví žadatelé mohou v rámci grantového programu, týkajícího se zlepšení stavu
životního prostředí pro rok 2018 podat maximálně čtyři různé žádosti o grant. V případě
podání většího počtu žádostí budou všechny vyřazeny z dalšího posuzování.
5. Žádost musí obsahovat:


vyplněný formulář žádosti v elektronické podobě (ve formátu 602XML Filler)
odeslaný prostřednictvím internetu,



vyplněný vytištěný formulář žádosti podepsaný oprávněnou osobou (osobami)
opatřený kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání žádosti
prostřednictvím internetu.

Součástí tištěného i elektronického formuláře žádosti musí vždy být:
 projekt zpracovaný podle závazné osnovy (viz II. kapitola formuláře žádosti),
 rozpočet projektu (viz III. kapitola formuláře žádosti, bod 15 a 16),
 povinné přílohy (viz IV. kapitola formuláře žádosti).
Žadatelé jsou povinni dodržet požadovaný způsob podání žádosti (více následující
kapitola 4. Způsob podání žádosti).
6.

Přidělený grant lze čerpat do 31. 12. 2019.
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

1

Dodržení stanoveného horního limitu grantu pro jeden projekt:
pro tematické oblasti I. - V. činí tento horní limit 450 000 Kč;
pro tematickou oblast VI. činí horní limit 900 000 Kč.
Celkový objem finančních prostředků poskytnutých v rámci tohoto grantového programu je
limitován celkovým objemem finančních prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce
vyčleněny z rozpočtu HMP. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
vyčleněných pro tento grantový program je 50 000 000 Kč.
Grant je možné poskytnout až do výše 100% celkových rozpočtových nákladů (pozn.:
vícezdrojové financování projektu je však pozitivně bodově hodnoceno - viz hodnotící
kritéria, str. 14-16).
Podmínkou pro žadatele o grant je řádné a včasné finanční vyúčtování grantů přidělených
žadateli v minulých letech v rámci grantové podpory hl. m. Prahy.
Předmětem grantové podpory mohou být s výjimkou případů uvedených v bodě 19 i výdaje
na provozní náklady, drobné investice a mzdy zaměstnanců, tyto náklady musí být přímo
spojené s projektem.
Předmětem grantové podpory mohou být pouze finanční náklady spojené s realizací projektu,
které žadateli vzniknou až po datu schválení přidělení grantu žadateli příslušným orgánem
hl. m. Prahy.
Před poskytnutím grantu bude odborem OCP posuzováno, zda poskytnutí grantu nenaplní
znaky veřejné podpory, a zda grant bude moci být poskytnut v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména Nařízeními Komise (EU) č. 1407/2013 a č. 1408/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis.
Odbor OCP je oprávněn po žadateli vyžadovat v průběhu grantového programu „čestné
prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“, která se týká subjektů, které s ním tvoří
„jeden podnik“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ve znění pozdějších
předpisů, resp. nařízení Komise (EU) č. 1408/2013. Čestné prohlášení je v takovém případě
podmínkou poskytnutí grantu a žadatel je povinen jej předložit do 14 kalendářních dnů od
vyžádání. (Formulář tohoto čestného prohlášení je součástí přílohy č. 2 tohoto usnesení.)
Nestátním neziskovým organizacím, které budou žádat o grant, je doporučeno zaregistrovat se
do informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací
ze státního rozpočtu, a to na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Nestátní
neziskové organizace“.
Na poskytnutí grantu není právní nárok. Poskytnutí grantu nezakládá automaticky nárok na
financování projektu v dalších letech.
Příjemce grantu je povinen využít prostředky hospodárně a čerpat je v souladu s platným
právním předpisem1 a se smlouvou (dále jen „smlouva“). Přidělený grant může být využit jen
na účely specifikované ve smlouvě.
Příjemce grantu je povinen postupovat v souladu se z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách v platném znění, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona.
Příjemce grantu v případě, že získá granty na více projektů nebo služeb, nesmí převádět
grantové prostředky mezi těmito projekty nebo službami.
Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit:
a. investiční náklady (neplatí pro tematickou oblast I., bod 2. a pro tematickou oblast II.)
b. nákup mobilních telefonů a kancelářské techniky
c. opravy a údržbu aut

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

pohoštění, cestovní náhrady
odpisy pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stavby, budovy apod.) a jeho
technické zhodnocení (tzv. stavební investice)
na splátky půjček a leasingů
pokuty, sankce a penále, provedení účetního či daňového auditu, realizaci náhradních
výsadeb
tvorbu zisku a obchodního jmění
úhradu cest a stáží do zahraničí, členské příspěvky v mezinárodních orgánech
výdaje spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (jízdné, stravné, diety)
výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele,
realizovaných za účelem prodeje.
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4.
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Finanční prostředky v rámci grantového programu mohou být poskytovány na základě posouzení
žádosti předložené hl. m. Praze ve stanoveném termínu a v závazné formě – tzn. jedenkrát
kompletně v písemném vyhotovení (originál žádosti) a jedenkrát kompletně v elektronické podobě
odeslané prostřednictvím internetu (formulář žádosti včetně všech příloh uložený ve formátu
602XML Filler).
Kompletní podání žádosti představuje:
 elektronické podání žádosti doručené prostřednictvím internetu: řádně vyplněný
formulář žádosti ve formátu 602XML Filler
 tištěné podání žádosti doručené poštou nebo osobním podáním na podatelně:
vytištěný formulář žádosti, který je podepsaný oprávněnou osobou/osobami a obsahuje
kód vygenerovaný při elektronickém odeslání
Součástí tištěného i elektronického formuláře žádosti musí vždy být:
 projekt zpracovaný podle závazné osnovy (viz II. kapitola formuláře žádosti),
 rozpočet projektu (viz III. kapitola formuláře žádosti, bod 15 a 16),
 povinné přílohy (viz IV. kapitola formuláře žádosti).
Pro žádost je nutné použít formuláře s názvem „Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro
oblast životního prostředí, rok 2018“ (ve formátu 602XML Filler) - všechny potřebné informace
o umístění a formátu formuláře, o způsobu jeho vyplnění a odeslání a o volně stažitelném
programu pro vyplnění formuláře jsou umístěny na níže uvedených internetových adresách.)
Žádost (tištěná forma) musí být podána v zalepené obálce výrazně označené nápisem
„GRANTY ŽP“ na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35
110 00 Praha 1
Příjem žádostí:
• poštou doporučeně (rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky je datum poštovního razítka)

od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017
• přímým podáním do hlavní podatelny Magistrátu hl. m. Prahy - Mariánské nám. 2, Praha 1,
přízemí nebo Jungmannova 35, Praha 1, přízemí

od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017
Žádosti neúplné, doručené po stanoveném termínu nebo doručené jiným způsobem (fax, e-mail,
datová schránka) budou vyřazeny z dalšího posuzování.
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Závazný formulář včetně podmínek žádosti o grant je k dispozici:
•

na internetovém portálu hl. m. Prahy www.praha.eu
- záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, dále vybrat „Životní
prostředí a energetika“ (k dispozici *.pdf – pro informaci, 602XML Filler – pro
vyplnění).
- záložka Magistrát hl. m. Prahy, položka Úřední deska“, Typ zprávy „Granty“ (k dispozici
pouze formát *.pdf – pro informaci)

V případě nejasností kontaktujte tyto pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy, Jungmannova 35, Praha 1:
• Ing. Václav Saifrt, kancelář č. 465 - 4. patro, tel. 236 00 5826, e-mail:
Vaclav.Saifrt@praha.eu (všechny žádosti)
• Ing. Milič Solský, Ph.D. kancelář č. 465 - 4. patro, tel. 236 00 4378, e-mail:
Milic.Solsky@praha.eu (především žádosti z tematických oblastí I. až III. a V.)
• Mgr. Ing. Petr Holý, kancelář č. 463b - 4. patro, tel. 236 00 4257, e-mail:
Petr.Holy@praha.eu (především žádosti z tematických oblastí IV. a VI.)
• Ing. Vendula Audolenská, kancelář č. 463b - 4. patro, tel. 236 00 4287, e-mail:
Vendula.Audolenska@praha.eu (především žádosti z tematických oblastí IV. a VI.)
Opravy, úpravy a doplňování žádostí jsou přípustné nejpozději do konečného termínu pro podání
žádostí.
Žádosti o grant se po ukončení grantového programu žadateli nevrací.

Shrnutí postupu pro podání žádosti:
Stáhněte si elektronický formulář.
Vyplňte formulář.
Nahrajte do formuláře projekt, rozpočet a přílohy (povinné i nepovinné).
Odešlete formulář elektronicky prostřednictvím internetu.
Vytiskněte odeslaný formulář včetně kódu získaného při odeslání a včetně všech příloh, které
odeslaný formulář obsahuje (jsou do něj nahrané).
6. Vytištěný formulář odešlete poštou do 14. 12. 2017 nebo ho doneste na podatelnu MHMP.
7. Pokud Vám není nějaký krok jasný, kontaktujte pracovníky OCP MHMP.
8. Rozhodující pro stanovení termínu přijetí žádosti je termín doručení nebo odeslání žádosti
v listinné podobě (tedy termín jejího doručení na podatelnu MHMP – datum razítka podatelny,
nebo termín jejího odeslání poštou – datum poštovního razítka)
1.
2.
3.
4.
5.
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5.
POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ
1. Žádosti jsou nejprve evidovány a posouzeny odborem OCP z hlediska splnění veškerých
požadovaných formálních náležitostí. U žádostí se posoudí také relevance obsahu s vypsanými
tématy grantů. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu.
2. Jednotlivé žádosti jsou pak distribuovány mezi hodnotitele - tj. zástupce odboru OCP,
případně mezi externí odborníky, kteří je na základě definovaných hodnotících kritérií
posoudí. Každá žádost je posouzena jedním hodnotitelem. Je zachována anonymita
hodnotitelů. Hodnotitelé hodnotí projekt podle hodnotící tabulky v 3-9 bodové škále a zároveň
stručným slovním hodnocením. Na základě hodnocení těchto hodnotitelů je sestaveno pořadí
projektů a předloženo komisi Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního
prostředí, příp. Výboru pro infrastrukturu a životní prostředí ZHMP (dále jen „Grantová
komise nebo Výbor “).
3. Grantová komise/Výbor na základě hodnocení od hodnotitelů řádně podaných žádostí
navrhuje výši jednotlivých grantů. Návrh Grantové komise/Výboru o přidělení finančních
prostředků žadatelům předkládá člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí ke
schválení Radě hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Do konečného rozhodnutí
o přidělení grantů nejsou poskytovány žádné dílčí informace.
4. Výsledky grantového programu budou všem žadatelům písemně oznámeny do 14 dnů po
projednání a rozhodnutí Radou hl. m. Prahy, popř. Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Výsledky
grantového programu budou také zveřejněny na internetovém portálu hl. m. Prahy
www.praha.eu (záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále
položka „Životní prostředí a energetika“) a dále bude výsledky možné najít mezi vlastními
usneseními schválenými Radou hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvem hl. m. Prahy, a to na
stejném portálu ode dne následujícího po dni schválení.
5. Předložené projekty budou hodnoceny podle následujících kritérií:
Každé kritérium bude hodnoceno body ve stanoveném rozmezí 0 – max. 9 (maximum bodů pro
jednotlivá kritéria je stanoveno podle významnosti těchto kritérií). Hodnotící kritéria jsou
stanovena vzhledem k typu projektů rozdílně pro tematické oblasti I. - III. a IV. – VI.
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Hodnotící kritéria pro oblasti I. - III.:
Všeobecná kritéria
1. Odpovídá projekt strategickým záměrům hl. m. Prahy (programové
prohlášení Rady hl. m. Prahy, Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
v Praze, Strategický plán hl. m. Prahy, apod.)? Je přínosem pro životní
prostředí hl. m. Prahy?
2. Je projekt realizovatelný z hlediska cíle projektu a z hlediska finančního?
3. Jaký význam má projekt vzhledem ke konkrétním cílům? (Jaký má projekt
dopad a jak přispívá k řešení souvisejících problémů v lokalitě?
4. Jaká je míra potřebnosti realizace projektu vzhledem k místu realizace?
Specifická kritéria (hodnotí obsahovou stránku projektu)
1. Je jasně definován cíl projektu?
2. Je jasně definována udržitelnost projektu?
3. Jsou metody a techniky práce pro realizaci projektu adekvátní k cíli?
4. Jaká je míra komplexnosti řešení?
5. Je veřejnost zapojena do rozhodování o realizaci projektu, účastní se
realizace projektu a je zaangažovaná do udržitelnosti výsledků projektu?
6. Je doba trvání projektu (případně jeho harmonogram) reálná (reálný)?
7. Odpovídá finanční rozvaha rozsahu řešeného území a konkrétním
činnostem? (Odpovídají položky rozpočtu reálným cenám?)
8. Do jaké míry projekt zahrnuje objektivně měřitelné ukazatele a výstupy? Má
je definované a umožní zhodnocení výsledků projektu?
9. Je zajištěna publicita projektu (informování o průběhu projektu, zveřejňování
výsledků projektu)? Je publicita projektu dostačující?
Kritéria udržitelnosti výsledků projektu
1. Využije se při realizaci projektu vícezdrojové financování?
2. Je popsaná udržitelnost výsledku projektu v následujících letech reálná (bez
potřeb dalších vstupů, financování z vlastního rozpočtu, dobrovolné práce,
sponzoring apod.)?
3. Je výsledek projektu přínosem do budoucnosti?
4. Jaká je předcházející zkušenost žadatele s řešenou problematikou, má
dostatečné zkušenosti s obdobnými pracemi, má schopnost hospodařit
s rozpočtem projektu? (Pokud žadatel nemá předchozí zkušenosti s řešenou
problematikou, ani nemá zajištěného příslušného odborníka, nezíská žádný
bod.)
5. Obsahuje projekt režijní náklady? Jaký je poměr vůči celkovým nákladům?
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Počet bodů
0–6

0–5
0–9
0–6
0–7
0–5
0–5
0–7
0–5
0–5
0–7
0–7
0–3

0–5
0–5

0–3
0–5

0–5

Hodnotící kritéria pro oblasti IV. - VI.
Všeobecná kritéria
1. Odpovídá projekt strategickým záměrům hl. m. Prahy (programové
prohlášení Rady hl. m. Prahy, Krajská koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty, apod.)? Je přínosem pro životní prostředí hl.
m. Prahy?
2. Je projekt realizovatelný z hlediska cíle projektu a z hlediska finančního?
3. Jaký význam má projekt vzhledem ke konkrétním cílům a cílové skupině?
(Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu a jak přispívá k řešení problémů
cílové skupiny? Neexistuje v dané lokalitě přesycenost nabídky obdobných
služeb/aktivit nad poptávkou?)
4. Jaká je míra potřebnosti realizace projektu vzhledem k místu realizace a
cílové skupině?
Specifická kritéria (hodnotí obsahovou stránku projektu)
1. Je jasně definován cíl projektu?
2. Je jasně definována a vhodně zvolená cílová skupina?
3. Jsou metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní k cíli a cílové
skupině?
4. Jak je projekt personálně a odborně zajištěn? (Odpovídá personální
zabezpečení charakteru a rozsahu projektu?)
5. Je veřejnost zapojena do realizace projektu, obsahuje projekt prostředky
(metody) zajišťující zapojení veřejnosti?
6. Je doba trvání projektu (případně jeho harmonogram) reálná (reálný)?
7. Do jaké míry je projekt inovativní, jedinečný, originální?
8. Do jaké míry využívá projekt výsledky předchozích projektů a případně je
rozvíjí?
9. Do jaké míry projekt zahrnuje objektivně měřitelné ukazatele a výstupy? Má
je definované a umožní zhodnocení výsledků projektu?
10. Je zajištěna publicita projektu (informování o průběhu projektu, zveřejňování
výsledků projektu)?
Kritéria udržitelnosti výsledků projektu
1. Využije se při realizaci projektu vícezdrojové financování?
2. Do jaké míry předpokládá projekt pokračování a udržitelnost v následujících
letech?
3. Dají se výsledky projektu využít pro další realizaci (aplikaci)?
4. Jaká je předcházející zkušenost žadatele s řízením projektů, má dostatečné
zkušenosti s prací s cílovou skupinou, má schopnost hospodařit s rozpočtem
projektu? (Pokud žadatel nemá předchozí zkušenosti s řízením projektu,
nezíská žádný bod.)
5. Získává žadatel pro svou činnost (mimo projekt, na který žádá grant)
finanční prostředky i z jiných zdrojů s ohledem na typ žadatele a jeho činnost
(právnická nebo fyzická osoba)?
6. Je adekvátní poměr režijních nákladů (nájemné, náklady na energie,
komunikační náklady, náklady za zpracování účetnictví, kancelářské
potřeby) k nákladům celkovým?
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Počet bodů
0–5

0–5
0–9

0–5

0–7
0–7
0–5
0–5
0–3
0–5
0–5
0–3
0–7
0–5

0–3
0–5
0–5
0–5

0–3

0–3

6.
UZAVÍRÁNÍ SMLUV
1.

Grant je poskytován vybraným žadatelům z neinvestičních prostředků (oblasti I., III. - VI.)
nebo z investičních prostředků (pouze oblast I. bod 2. a oblast II.) formou dotace, na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu (dále jen „smlouva“) uzavřené
mezi žadatelem a poskytovatelem. Součástí smlouvy je i souhlas žadatele se zveřejněním
uzavřené smlouvy v centrální evidenci smluv hl. m. Prahy. Tato evidence je veřejně přístupná a
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího podpisu i samotný text smlouvy. Smlouva dále podléhá zveřejnění v registru smluv na
základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.

Před uzavřením smlouvy si poskytovatel vyhrazuje právo vyžadovat doklady o kterémkoli
údaji uvedeném v žádosti o grant. Neposkytnutí vyžádaných dokladů ze strany žadatele nebo
rozpor mezi údajem v žádosti a skutečností může být důvodem neuzavření smlouvy.
U dlouhodobých projektů nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na podporu
v dalších letech.
V případě udělení grantu si poskytovatel vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky
ve výši požadované žadatelem.
V odůvodněných případech je možné u přidělených grantů podat na odbor OCP písemnou
žádost o změnu nebo o prodloužení termínu čerpání přiděleného grantu. Termín čerpání
přiděleného grantu je možné prodloužit maximálně do 31. 12. 2020.
Žádost o změnu nebo o prodloužení termínu čerpání přiděleného grantu musí být podána
nejpozději do 31. 10. 2019 a musí v ní být uvedeno odůvodnění změny a případně ekonomická
rozvaha požadavku. Poskytovatel není povinen žádosti vyhovět.
Žadatel, kterému je grant poskytnut, je povinen předat poskytovateli informace o čerpání grantu
a o všech skutečnostech s tím souvisejících. Použití přiděleného grantu podléhá veřejnosprávní
kontrole, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Žadatel
bude smlouvou zavázán, že vytvoří poskytovateli podmínky k provedení této kontroly
v souladu se zákonem o finanční kontrole a poskytne k tomuto účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to kdykoliv
po dobu trvání projektu, na který je poskytnut grant, a dále po dobu pěti let od konečné
realizace celého projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní doklady a
záznamy.

3.
4.
5.

6.
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7.
SLEDOVÁNÍ, KONTROLA A VYÚČTOVÁNÍ GRANTU
1. Příjemce grantu odpovídá za hospodárné
s účelem/účely, pro které byly poskytnuty.

použití

finančních

prostředků

v souladu

2. Příjemce grantu je povinen účtovat čerpání přidělených finančních prostředků odděleně na
samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní
evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro přidělený grant, a vést účetnictví řádně
v souladu s platným právním předpisem2 .
3. Příjemce grantu je povinen na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými službami nebo související
s realizací grantového projektu.
4. Přidělením grantu nevzniká žadateli právo na užití znaku hl. m. Prahy.
5. Příjemce se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, hl. m. Prahu a její logo na všech
výstupech projektu (např. propagační materiály) jako poskytovatele grantu a zajistit důstojné
podmínky prezentace hl. m. Prahy.
6. Příjemce grantu je povinen o vlastní realizaci projektu průběžně písemně informovat odbor
OCP ve zprávách a po ukončení projektu zpracuje závěrečnou zprávu o průběhu realizace
projektu, kterou také předloží odboru OCP.
7. Se závěrečnou zprávou o realizaci projektu v oblasti životního prostředí je nutné předložit
vzory všech konkrétních výstupů projektu (letáky, brožury, informační materiály, propagační
předměty apod.)
8. Vyúčtování finančních prostředků za realizaci projektu – grantu se předkládá na předepsaném
formuláři odboru OCP prostřednictvím podatelny (osobně nebo poštou) do 30 dnů po ukončení
realizace projektu dle článku 3. bod 6, případně dle článku 6. bod 5. Nevyčerpané finanční
prostředky musí být vráceny v témže termínu na účet hl. m. Prahy. Zálohová faktura se
nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování.
9. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu grant/alikvotní část, pokud
nedojde k realizaci projektu. Pokud příjemce v rozporu se smlouvou, právními předpisy nebo
přímo použitelným předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží grant, je povinen na
základě platebního výměru provést odvod – případně část v rozsahu tohoto porušení –
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu hl. m. Prahy, dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V případě
prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ustanovení § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění na
účet hl. m. Prahy.
10. Příjemce grantu je povinen v případě změny, zániku, změny adresy nebo statutárního orgánu,
změny v projektu nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci schválených projektů
nebo služeb, tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku odboru
OCP.
11. Pokud dojde u žadatele ke změně jeho právní formy, je žadatel povinen neprodleně tyto
změny písemně oznámit odboru OCP.

2

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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8.
ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Rozdělení celkového objemu finančních prostředků do jednotlivých tematických oblastí je
uvedeno v následující tabulce:
Tematická oblast

Název tematické oblasti

% z celkové částky
určené pro granty 2018

I.
II.

Oblast veřejné zeleně
Oblast školní zahrady a dvory

15 %
5%

III.

Oblast ochrany přírody

5%

IV.
V.

Ekologická výchova
Specifické projekty

35 %
15 %

VI.

Výukové a vzdělávací programy pro školy

25 %

Celkem

100 %
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