Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 813
ze dne 22.4.2014
k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.
Prahy pro rok 2014

Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
vyřazení žádostí dle přílohy č. 3 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 2014

II.

III.

schvaluje
1.

přidělení grantů hl.m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2014 nepřesahujících 200 tis. Kč ročně pro jeden
projekt žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, v celkové výši
5.511.000 Kč z kap. 0285 § 3799 pol. 5229 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.

zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím zřízeným hl.m. Prahou
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení ve výši 117.000 Kč na vrub kap. 0285, §
3799, pol. 5229

3.

úpravu položek v rámci schváleného rozpočtu v kap. 0285, § 3799 - Ostatní
ekologické záležitosti a programy na rok 2014 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

4.

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

souhlasí
1.

s přidělením grantů hl.m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2014 přesahujících 200 tis. Kč pro jeden projekt
žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení, v celkové výši 4.920.000 Kč z
kap. 0285 § 3799 pol. 5229 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 uvolněním účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků městským
částem hl.m. Prahy formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (pol.
4121 mínus) určené pro příspěvkové organizace, jichž jsou MČ HMP zřizovatelem,
dle přílohy č. 5 tohoto usnesení v celkové výši 452.000 Kč z kap. 0285, § 3799, pol.
5229

IV.

ukládá
1. MHMP - MZO MHMP
1. uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu II.1. tohoto usnesení a po
schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy i dle bodu III.1. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 11.7.2014
2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2. tohoto usnesení
Termín: 25.4.2014
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení po schválení grantů
v Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 30.4.2014

3. náměstkovi primátora Nouzovi
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 2014 dle bodu III.1. tohoto usnesení
Termín: 24.4.2014
2.

předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na uvolnění účelově
vázaných neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy dle bodu III.2.
tohoto usnesení
Termín: 24.4.2014

3.

předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy informaci o přidělení grantů na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 dle bodu
II.1. a II.2. tohoto usnesení
Termín: 24.4.2014

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hl.m. Prahy

Jiří Vávra
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Nouza
R-13242
MHMP - MZO MHMP, MHMP - ROZ MHMP, náměstek primátora Nouza
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014
Seznam podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2014
s uvedením navržené částky nepřesahující 200 000 Kč
poř.č.

žadatel

IČO

název projektu

1

Ekolist.cz - zpravodajství o přírodě a
Brontosauří ekocentrum
45251461
životním prostředí Prahy
Zelený Klub

2

Ekocentrum Koniklec,
o.s.

3

požadovaná schválená
částka (Kč) částka (Kč)

250 000

110 000

Ekoporadnypraha.cz - osvětové a
22753052 vzdělávací aktivity pražských
poraden

250 000

110 000

Ekocentrum Koniklec,
o.s.

Ekoporadnypraha.cz - poradenské
22753052 publikace a články pražských
poraden

250 000

110 000

4

Ekocentrum Koniklec,
o.s.

22753052

155 400

140 000

5

Ekocentrum Koniklec,
o.s.

22753052 Vodní škola 2014/2015

154 000

0

7

Usnea, o. s.

Cyklus přednášek a publikace
zaměřené na negativní dopady
01238981
využívání obnovitelných zdrojů
energie (OZE) v České republice

214 000

0

8

Usnea, o. s.

01238981

Výzkum lokalit „nové divočiny“ na
jihovýchodě Prahy

155 200

124 000

9

Usnea, o. s.

Výzkum lokalit narušených
01238981 ukládáním odpadů a vojenskou
činností na území Prahy

148 700

0

10

Zeměkvítek

01690205 Malí hospodáři - rok na statku

96 040

0

12

Ábel o.s.

26555981 Ovečky v Praze

250 000

110 000

13

Ábel o.s.

26555981 Včely u Džbánu

111 200

0

14

Agentura Koniklec, o.s.

Praktický průvodce ochranou
45768170 životního prostředí v Praze „Protect
the Prague’s Environment!“ (PPE)

217 500

0

15

Agentura Koniklec, o.s.

45768170 Pražské významné stromy

198 100

0

16

Akademie sociálního
umění TABOR

66004128 Terapeutické aspekty chovu včel

94 800

0

17

Arnika

26543281

Slavnosti vody 2015 – voda jako
téma významných dnů

250 000

78 000

18

Arnika

26543281 Stromy a my

243 310

107 000

19

Arnika

26543281 Zelený vnitroblok Švehlovy koleje

249 800

0

Monitoring vybraných invazních
rostlin Prahy a blízkého okolí

1

20

Asociace Záchranný
kruh

27002896 Ekologická výchova hrou

21

Auto*Mat, o. s.

22670319

22

Auto*Mat, o. s.

24

247 576

0

250 000

110 000

22670319 Zažít město jinak 2014

210 000

90 000

Centrum pro dopravu a
energetiku

Praha pod pokličkou: jak zlepšit stav
67980961 ovzduší v Praze a přitom chránit
klima

200 000

88 000

25

Česká mykologická
společnost

Ekologická a mykologická osvěta,
poradenská a informační činnost
00460486
zaměřená na velké houby makromycety

60 000

29 000

26

Česká mykologická
společnost

Průzkum pražské mykoflóry
zaměřený na vzácnější a ohrožené
00460486
druhy makromycetů, zejména ve
vybraných chráněných územích

45 000

0

27

Česká společnost
ornitologická

Rorýsí školy jako nástroj pro
49629549 environmentální vzdělávání školní
mládeže

245 000

0

31

Ekocentrum Podhoubí

26987902

249 943

170 000

32

Ekocentrum Podhoubí

26987902 Pracovní listy pro MŠ a ZŠ

245 960

108 000

33

Ekocentrum Podhoubí

Sdílení zkušeností učitelů
26987902 mateřských škol s environmentální
výchovou

220 250

97 000

36

Fairwood, o. s.

26551918 FSC - dobré pro les, dobré pro lidi

249 066

80 000

37

Hnutí Brontosaurus

00408328 Dobrovolně pro přírodu

111 500

50 000

40

Začleňování edukačních
progresivních trendů do
Klub ekologické výchovy 62941844
environmentálního vzdělávání
pražských pedagogů

240 000

0

41

Koalice pro řeky

22863010 Koupací den

172 000

55 000

42

Koalice pro řeky

22863010 Vodní stopou

197 000

0

44

KomPot

22744657

107 000

0

45

Krocan, o.s.

27003809 Klíčovská alej II.

238 900

0

46

Krocan, o.s.

27003809

Posílení Klíčovského biokoridoru a
obnova jeho funkčnosti

210 400

75 000

47

M77 - občanské
sdružení pro digitální
tvorbu a další
vzdělávání

22826653

Mobilní technologie v
environmentálním vzdělávání

177 250

0

Mobilní mapy udržitelného životního
stylu

Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí II. fáze

KomPot: Šetrné zemědělství pro
město

2

48

Mladí ochránci přírody

22875352 Pražská přírodovědná soutěž

112 000

0

50

Občanská inspirace

67985149

Ekoinspirace pro předškoláky 2014 2015

191 094

0

51

Občanské sdružení
MEZI STROMY

22850775

Včelky zblízka - včelaření našich
předků

77 700

62 000

52

Občanské sdružení
MEZI STROMY

22850775 Včelky zblízka - včelařský domek

159 425

120 000

53

Informační a propagační podpora
realizace programu zlepšení kvality
Občanské sdružení
ovzduší na území aglomerace hl. m.
68406151
Ochrana kvality ovzduší
Prahy v časopisu Ochrana ovzduší a
aktivní spoluúčast při jeho uvádění
do života v hl. městě.

250 000

110 000

54

Občanské sdružení
OSM

26655144

193 000

0

55

PENTHEA

Program environmentálního
26523558 vzdělávání výchovy a osvěty –
Záchrana zvířat

200 000

88 000

56

POČERNICKÁ
INICIATIVA - POČIN

68403453

228 808

183 000

60

Rodinné centrum
Pexeso o.s.

27020592 Kultivovaný vstup do ZŠ

136 376

96 000

61

Rodinné centrum
Pexeso o.s.

27020592 Žijeme tady

134 840

60 000

62

Salvia o.s. - sdružení
pro ochranu přírody

Kaňon Vltavy u Sedlece – průzkum
26568578 evropsky významné lokality – 5. část:
Baba

49 000

40 000

63

Salvia o.s. - sdružení
pro ochranu přírody

26568578 Ohrožená pražská příroda

85 000

38 000

64

Salvia o.s. - sdružení
pro ochranu přírody

26568578

37 000

37 000

65

Sdružení SRAZ Společně za radostí a
zdravím

„Noemova archa“ - zkvalitnění
podmínek pro aktivity ekologické
62697617 výchovy na výukové farmě s
původními českými plemeny na
Toulcově dvoře

250 000

0

68

Sdružení SRAZ Společně za radostí a
zdravím

Terapeutické možnosti kooperace
člověka a zvířete - hiporehabilitační
62697617 programy s huculskými koňmi pro
děti a mládež se zdravotním
postižením na Toulcově dvoře

250 000

200 000

70

Sdružení Tereza

Ekoškolky - 7 kroků ke kvalitní
64933873 environmentální výchově na
mateřských školách

250 000

110 000

72

Sdružení Tereza

64933873

250 000

0

73

SDRUŽENÍ ZA ČISTOU
69058296 Čištění Vltavy na území hl. m. Prahy
VLTAVU

200 000

200 000

Přírodní pamětihodnosti v Praze 8 hra geocaching

Pozoruj, poslouchej,pohlaď a přivoň
si

Podpora výskytu vybraných
ohrožených druhů Prahy

Měníme svět - konference nejlepší
praxe v environmentální výchově

3

Recykloserver www.siknese.cz a
pořádání pouličních recyklobazarů

75

Spojené hlavy

27033830

27 000

0

76

Společnost pro trvale
udržitelný život

Zvýšení povědomí obyvatel Prahy o
47608277 klíčových problémech životního
prostředí

171 200

0

77

Svaz zakládání a údržby
Zelené střechy - řešení pro město
26529831
zeleně
budoucnosti

239 750

0

78

Taneční studio Light

66002958 Strom jako Země

247 000

110 000

79

Tělovýchovná jednota
ORION Praha o.s.

48135682 Koním stále nablízku II

63 800

50 000

80

Újezdský STROMSpolek pro Trvalý
„Jižní spojka“ – obnova ovocného
27020118 stromořadí a historické cesty v
Rozvoj a Okrašlování
Městské části Praha 21,
Újezdě nad Lesy - I.etapa
o.s.

237 893

140 000

82

Zelený kruh

Science café jako nástroj zvýšení
14888009 povědomí veřejnosti o vědecké
podstatě ekologických problémů

247 080

88 000

83

01/4.základní
organizace Českého
svazu ochránců přírody

Monitoring a likvidace invazních
48137961 rostlin ve vybraných lokalitách
východního sektoru Prahy

125 000

125 000

84

01/4.základní
organizace Českého
svazu ochránců přírody

48137961

Transfer obojživelníků z ohrožených
lokalit na území hl. m. Prahy

35 000

31 000

88

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Ochrana jírovce maďalu proti
klíněnce jírovcové 2014 - 2015

90 800

0

89

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Vertikální zahrada - třetí rozměr pro
zeleň ve městech

156 360

0

90

ARNIKA-Program
Toxické látky a odpady

Chemické látky a odpady v životě
70947805 Pražanů - poradenství pro obyvatele
hlavního města

248 500

88 000

91

ARNIKA-Program
Toxické látky a odpady

70947805

232 000

0

92

ARNIKA-Program
Toxické látky a odpady

70947805 Udržitelně v Praze

249 000

0

94

ARNIKA - Program
Ochrana přírody

70952027 Praha po dešti

236 500

0

95

Český svaz ochránců
přírody, ZO - NATURA
QUO VADIS

66005850

149 500

56 000

96

Český svaz včelařů,
o.s., základní
organizace Praha 5 Řeporyje

67360289 Včely 1899

174 122

0

97

Ekologická výchova a osvěta
Dům ochránců přírody v
22758321 veřejnosti Domu ochránců přírody v
Praze
Praze

222 000

88 000

98

Dům ochránců přírody v
Živá zahrada Domu ochránců přírody
22758321
Praze
v Praze

120 000

0

Prevence vzniku odpadu na
středních školách v Praze

Naučná stezka Vinoř - zámek
Ctěnice

4

100

PRO-BIO LIGA ochrany
spotřebitelů potravin a
75030586 Místní květiny jsou eko(logické)
přátel ekologického
zemědělství

211 000

0

101

PRO-BIO LIGA ochrany
spotřebitelů potravin a
75030586 Podporujme svého sedláka i v Praze
přátel ekologického
zemědělství

248 000

110 000

102

Regionální centrum
Hnutí Brontosaurus
Praha

72055260 Ekovíkendovky

12 000

6 000

103

Sdružení mladých
ochránců přírody
Českého svazu
ochránců přírody

Pražské krajské kolo 21. ročníku
22743731 celostátní soutěže Ekologická
olympiáda

49 400

24 000

104

Sdružení mladých
ochránců přírody
Českého svazu
ochránců přírody

22743731

Pražské krajské kolo 43. ročníku
celostátní soutěže Zlatý list

52 200

25 000

105

Základní organizace
Českého
zahrádkářského svazu,
Vinice

Dosadba a obnova části stávajícího
porostu révy vinné a udržení
67798063
ekologičtějšího způsobu hospodaření
v areálu Modřanské vinice

220 276

163 000

106

Základní organizace
ČSOP - 01/34

Ekocentrum Křivatec – poznávání a
propagace chráněných přírodních
41190246
fenoménů Prahy 8 prakticky i
virtuálně

86 000

39 000

107

ZO ČSOP 01/43

65993853 Chráněná území Prahy - publikace

250 000

0

111

ZO ČSOP Nyctalus

Osvětové akce o netopýrech s
75081717 využitím chovu trvale
hendikepovaných netopýrů

250 000

110 000

112

ZO ČSOP Nyctalus

75081717

Povídání o zvířátkách s živými
zvířaty

250 000

0

113

ZO ČSOP Společnost
pro zvířata-01/90

65401760

EVP Etické spotřebitelství pro
pražské základní školy

42 000

0

114

Nadace na ochranu
zvířat

61387878 Pes ve městě Praha

250 000

0

115

Nadace na ochranu
zvířat

61387878 Žijeme v Praze společně

250 000

0

116

Nadace Quido
Schwanka - Troja,
město v zeleni

49369393

Využití hospodářských zvířat při péči
o přírodní park Drahaň-Troja

97 000

73 000

117

Botič o.p.s.

01914685

Ekologická výchova a vzdělávání dětí
předškolního věku na Toulcově dvoře

125 000

0

120

Botič o.p.s.

01914685

Osvětové akce pro veřejnost v areálu
Toulcova dvora

145 000

65 000

121

CI2, o.p.s.

26415585

Cesty dětí do školy v pražských MČ
zapojených do procesů MA21

248 300

0

122

CI2, o.p.s.

26415585 Pražane, sniž svoji stopu

240 000

0

5

123

ENVIRA, o. p. s.

02131315

Ochrana a tvorba krajinné mozaiky
areálu Toulcova dvora

248 024

0

124

ENVIRA, o. p. s.

02131315

Questové trasy - Ekologická výchova
zážitkem

248 140

0

125

ENVIRA, o. p. s.

02131315 Včelaříme ve velkoměstě

241 844

193 000

126

Glopolis, o.p.s.

27144569

Plýtvání potravinami a dopad na
životní prostředí

249 739

110 000

127

Klub K2, o.p.s.

27388221

Mámo, táto, víš, co příroda
potřebuje?

174 600

0

130

Obnova ekologické stability
MCN,obecně prospěšná
27634507 významné přírodní lokality v okolí
společnost
Olšanského rybníka

106 442

0

131

VÝSADBA STROMOŘADÍ V ULICI
MCN,obecně prospěšná
27634507 NÁRODNÍCH HRDINŮ, PRAHA –
společnost
DOLNÍ POČERNICE

197 040

90 000

133

Ústav pro ekopolitiku,
o.p.s.

Výzkum lokalit narušených těžbou na
25690183 území Přírodního parku Prokopské a
Dalejské údolí

224 000

0

134

Ústav pro ekopolitiku,
o.p.s.

Výzkum lokalit nekontrolované
25690183 zeleně (nové divočiny) na území
Libně, Vysočan a Žižkova

227 800

0

135

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Alergenní a jedovaté rostliny:
60460709 hodnocení výskytu a nebezpečnosti v
areálech základních škol Prahy 6

250 000

0

136

Česká zemědělská
univerzita v Praze

60460709

Management prasete divokého v
hlavním městě Praha

250 000

0

137

Česká zemědělská
univerzita v Praze

60460709

Zelenou pro YPEF = zelenou pro
Mladé lidi v evropských lesích

170 000

66 000

139

Židovská obec v Praze

Bezpečnostní a zdravotní řezy
00445258 stromů podél cest na Novém
židovském hřbitově

200 000

147 000

140

4Nature, a.s.

27368891 Lysolajská alej U křížku - II. etapa

248 860

0

142

UVR Mníšek pod Brdy
a.s.

45147477 Den Země 2015 na Barrandově

247 487

0

144

FINE DREAM, s.r.o.

27245039

79 500

0

145

FINE DREAM, s.r.o.

Zvýšení ekologické stability lesa za
použití přírodě šetrné technologie
27245039
železný kůň FOREST HORSE pro
vyklizování dříví v prostu 13G11

100 000

0

146

Ochrana kultur proti buřeni a výseku
nežadoucích dřevin v přírodní
FROST FLOWER, s.r.o. 27245047
památce Nad Chuchelským
závodištěm

33 600

0

147

FROST FLOWER, s.r.o. 27245047

120 420

0

Ochrana mladých lesních porostů
proti buřeni na Klapici

Posílení rekreační funkce lesa v
přírodní rezervaci Staňkovka

6

148

Quentin Management,
s.r.o.

Využití vybraných moderních
28465555 technologií pro snižování spotřeby
elektrické energie v domácnostech

250 000

0

149

Quentin Management,
s.r.o.

Využití vybraných moderních
28465555 technologií pro snižování spotřeby
energií v objektech základních škol

250 000

0

151

Baňasová Darina

Výměna nevhodného keřového
porostu podél oplocení MŠ
Sedmikráska v Praze 21

149 491

0

152

Drmla Zdeněk

Vackův sad - Troja II.

242 530

145 000

153

Ing. Janásková Dana

Směr PŘÍRODA aneb Manuál
pražského rodiče

240 500

0

157

Jiří Juřík

45701130 Pěšky po Praze – za prací i rekreací

249 000

0

158

Jiří Pálka

12626520 Udržitelný rozvoj Prahy

250 000

0

159

Lukáš Andrle DiS.

75592959

245 224

0

Václav Steinberger

Obnova veřejně využívaných
stromořadí v rámci areálu
67128211
Psychiatrické léčebny Bohnice II.
etapa

248 813

184 000

22 060 873

5 511 000

161

Revitalizace areálu Masarykovy
základní školy

součet

7

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014
Seznam podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2014 –
příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou - zvýšení neinvestičního příspěvku

poř.č. ORJ

162

163

0262

0416

odd.§

3741

3421

položka

Žadatel

IČO

název projektu

požadovaná schválená
částka (Kč) částka (Kč)

5331

Botanická
zahrada hl. m.
Prahy

Environmentální výuka
aneb interaktivní průvodce
00064572
nejen areálem Botanické
zahrady

82 612

37 000

5331

Dům dětí a
mládeže
hlavního města
Prahy

Jak se žije na Petříně? popularizace zvláště
00064289
chráněných druhů
živočichů na PP Petřín.

186 000

80 000

268 612

117 000

Celkem

1

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014
Seznam projektů vyřazených z rozhodování z důvodu nesplnění formálních náležitostí
v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2014
poř.č.

žadatel

IČO

název projektu

požadovaná
částka (Kč)

6

Občanské sdružení
TEIR

01342304 Dravci a sovy

11

Ábel o.s.

26555981

28

Česká společnost pro
ochranu netopýrů

Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v
49370731 budovách a ve stromech – poradenství a
osvěta

29

Dětský ráj

63829444

34

EKODOMOV

26664488 EVP 2014/2015

589 375

35

EKODOMOV

Vezmi slupky na zahradu a neb sběr
26664488 „bioodpadu“ pro veřejnost na komunitních
zahradách.

246 550

38

Hnutí DUHA - Friends
of the Earth Czech
Republic

15547779 Komunitní kompostování v Praze

187 120

39

Hnutí DUHA - Friends
of the Earth Czech
Republic

15547779

49

Mladí ochránci přírody

22875352 Záchrana studánek

72 000

58

PROTEBE

60458879 VÁŽÍME SI VČELY

245 000

59

PROTEBE

60458879 VČELÍ KRÁLOVSTVÍ

215 000

67

Sdružení SRAZ Společně za radostí a
zdravím

62697617

74

Sdružení za obnovu
historických cest

01919466 Parčík Dubeč - pietní zóna

250 000

81

Val di Botič

02095734 BIKE PARK HOSTIVAŘ

550 000

85

01/4.základní
organizace Českého
svazu ochránců
přírody

48137961

93

ARNIKA - Program
Ochrana přírody

70952027 Ozelenění vnitrobloku

233 000

99

Hnutí DUHA - Sedmá
generace

Časopis Sedmá generace – ochrana
75104091 životního prostředí ve společenských
souvislostech

145 500

Experimentální obhospodařování OP
ZCHÚ Podbabské skály

Poznáváme přírodu a zvířata v
Chuchelském háji.

Nižší účty za energie a čistší ovzduší pro
obyvatele Prahy

Environmentální vzdělávání studentů VŠ,
VOŠ a pedagogických pracovníků

Úprava části vodní plochy jezírka ve VKP
Triangl

1

250 000
69 000
250 000
250 000

249 800

190 000

38 500

108

ZO ČSOP 11/11
Zvoneček

64934641

Managementová opatření na lokalitě
Komořanské a Modřanské tůně

109

ZO ČSOP 11/11
Zvoneček

Zapojení studentů VŠ do přípravy
64934641 Environmentálně vzdělávacích a
výukových programů pro ZŠ hl. m. Prahy

207 600

110

ZO ČSOP 11/11
Zvoneček

Zjišťování vlivu povodní na populaci
64934641 obojživelníků Komořanských a
Modřanských tůní

58 500

128

KOKOZA, o.p.s.

Komunitní zahrada - prostor pro edukaci a
24228630 dobrou praxi v oblasti městského
kompostování a pěstování.

162 900

129

Mateřská škola
Semínko, o.p.s.

27095487

132

Pro rodinu - rodinné a
vzdělávací centrum,
mateřská škola a
základní škola, o.p.s.

28414756 Andílkova zelená učebna

250 000

138

Církevní mateřská
škola Studánka

61379310 Čarování s přírodou

82 000

141

4Nature, a.s.

27368891 Lysolajská alej U křížku - III. etapa

122 880

143

FINE DREAM, s.r.o.

27245039

Naučná stezka pro školy na Klapici „práce
hajného v lese“

116 320

150

THEMA TRADE s.r.o.

27239152

Světový den životního prostředí na
Císařské louce

240 603

154

Mgr. Köhlerová
Monika

Komunitní kompostér Libuš

12 040

155

Mgr. Köhlerová
Monika

Komunitní zahrada Libuš

10 215

156

Mgr. Stára Jaroslav

Naučná stezka „Flora a fauna cestou
Jírenského potoka v Čertousích“

82 772

160

PaedDr. Alexandra
Khodlová

14938049

Informačně-naučné tabule v Botanické
zahradě PřF UK v Praze

200 000

164

Kulturní centrum
Horní Počernice

49366424

Divadlo v přírodě - letní scéna Divadla
Horní Počernice

250 000

167

Základní škola a
mateřská škola
Koloděje

70908133 Kolodějova zahrada života - živel ZEMĚ

100 867

172

Základní škola, Praha
9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823,
příspěvková
organizace

63830809 Dědečkova zahrádka

59 939

173

Ing. Bohuslav Florián

41943724

Přeměna nevhodné druhové skladby
porostů

174 000

174

Ing. Bohuslav Florián

41943724

- zachování, údržba a obnova sadů
ovocných dřevin - Višňovka

241 000

175

Mgr. Pavel Klán

69808724

Instalace naučné stezky v otevřeném
ovocném sadu podél Libeřského potoka

273 000

VNÍMÁME ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY
VŠEMI SMYSLY

2

109 200

197 772

Obnova otevřeného ovocného sadu podél
Libeřského potoka

176

Mgr. Pavel Klán

69808724

177

Společenství vlastníků
jednotek pro dům
Magistrů 1529, 1530,
Praha 4, Michle

24194875 Revitalizace stromů Magistrů Praha 4

3

103 750

246 124

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014
Návrh
Seznam podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2014
s uvedením navržené částky nad 200 000 Kč

poř.č.

žadatel

IČO

název projektu

23

Auto*Mat, o. s.

22670319 Zelená doprava

30

Ekocentrum Podhoubí

26987902

43

Koalice pro řeky

57

požadovaná schválená
částka (Kč) částka (Kč)

290 000

280 000

405 180

400 000

22863010 Za zelenými klenoty Prahy

489 500

450 000

Pražské matky

45246220 Bezpečné cesty do školy

600 000

550 000

66

Sdružení SRAZ Společně za radostí a
zdravím

62697617

480 000

480 000

69

Sdružení Tereza

64933873 Ekoškola - proměna pražských škol

286 750

280 000

71

Sdružení Tereza

64933873

Les ve škole – poznávání přírodních
ekosystémů v okolí škol

294 500

290 000

86

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Ekologické výukové programy pro
žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ

600 000

600 000

87

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

49629204

Město do kapsy - Mikroklima okolí
školy 2014/2015

398 880

390 000

118

Botič o.p.s.

Ekologické výukové programy pro
01914685 děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ a
studenty SŠ v areálu Toulcova dvora

600 000

600 000

119

Botič o.p.s.

Ekologické výukové programy pro
01914685 žáky 1. stupně ZŠ v areálu Toulcova
dvora

600 000

600 000

5 044 810

4 920 000

Ekologické programy pro mateřské,
základní a střední školy

Ekologické výukové programy na
farmě a v zookoutku Toulcova dvora

součet

1

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014
Návrh
Seznam projektů podaných příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ HMP v rámci grantového
řízení pro oblast ŽP v roce 2014 - návrh na poskytnutí neinvestiční dotace MČ HMP

poř.č.

MČ

žadatel

IČO

název projektu

požadovaná
částka (Kč)
částka (Kč)

165

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice,
Zelená učebna MŠ
MČ Praha 20
70945381
Chodovická 1900,
Chodovická
příspěvková organizace

215 500

160 000

166

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice,
70945381 Jediný svět
MČ Praha 20
Chodovická 1900,
příspěvková organizace

248 750

110 000

168

MČ Praha Suchdol

Základní škola Mikoláše
Alše, Praha - Suchdol,
Suchdolská 360

60434651

Rekultivace hlavní fasády
ZŠ Mikoláše Alše

68 960

0

169

MČ Praha Suchdol

Základní škola Mikoláše
Alše, Praha - Suchdol,
Suchdolská 360

60434651

Zeleň v prostoru dětského
hřiště ZŠ Mikoláše Alše

149 560

105 000

170

MČ Praha 12

Zelená učebna a
Základní škola Písnická v
61388254 revitalizace školní zahrady
Praze 12
ZŠ - Písnická

250 000

0

Vybudování zázemí pro
ekologickou výchovu při
60447354 ZŠ Šeberov, 1. etapa
vybudování živé zahrady a
zelené učebny.

250 000

77 000

1 182 770

452 000

171

MČ Praha Šeberov

Základní škola, Praha 4,
V Ladech 6

součet

1

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014
Úprava položek v kapitole 0285 MZO MHMP pro granty v roce 2014 následovně:

ORG 0098501000000
§

Účel

Položka

Snížení

Položka

Obsah položky

3799

granty v oblasti
životního prostředí

5229

10 358 000

5212

fyzické osoby

5221

o.p.s.

1 658 000

5222

spolky (občanská
sdružení)

8 158 000

5223

církev

147 000

5332

vysoké školy

66 000

5493

nepodnikající fyzické
osoby

145 000

Celkem v Kč

Celková částka
184 000

10 358 000

Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 22. 4. 2014

VZOR

<PID SPISOVÉ SLUŽBY>
Stejnopis č.

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE - GRANTU
č. DOT/85/03/<číslo smlouvy>/<rok trvání>
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou níže
uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01
zastoupené <jméno ředitele/ředitelky>, ředitelem/ředitelkou odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství 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 městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP,
Jungmannova 35, 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/RČ: <ič/rč>
DIČ: <dič>
registrace: <číslo registrace>
Bankovní spojení: <název banky>
číslo účtu: <číslo účtu>
(dále jen “příjemce“)

1.

2.
3.
4.
5.

I.
Předmět smlouvy
Rada/Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodla/o usnesením č. <č. usnesení> ze dne
<datum schválení> poskytnout příjemci účelově vázaný finanční příspěvek (dále jen
„grant/dotace“) ve výši <částka> Kč (slovy: <částka slovy> korun českých) na realizaci
vybraného projektu "<název projektu>" (dále jen „projekt“). Projekt je součástí
grantového řízení HMP na podporu a zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy na rok
2014.
Příjemce zahájí realizaci projektu nejpozději do konce roku 2014 a dokončí jeho realizaci
k 31. 12. 2015.
Grant dle bodu 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./1.
této smlouvy a v termínu dle čl. I./2. této smlouvy.
Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejména zákonem č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb.,
1

občanský zákoník, zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 za
použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Ústřední věstník
Evropské unie L 379/5, 28. 12. 2006) (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 řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 (s ukončením realizace v roce 2015), vyhlášeným
usnesením Rady HMP č. 2079 ze dne 12. 11. 2013. 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. 2015 a <stanovení termínu dalších průběžných zpráv>; s první průběžnou
informací o realizaci projektu (tj. nejpozději do 31. 1. 2015) příjemce předloží informaci
o průběžném čerpání grantu,
b) vykazovat poskytnutý grant odděleně v rámci své účetní evidenci 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/Zastupitelstvem HMP do 31. 12. 2015,
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 písemné
odsouhlasení 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 výsledků realizace projektu vždy uvede Hlavní město Prahu jako
poskytovatele grantu.
3. Přidělením grantu není dotčena povinnost příjemce zajistit si veškerá příslušná stanoviska
a povolení dotčených orgánů státní správy.

2

4. Veškeré informace vztahující se k přidělenému grantu příjemce předkládá písemnou
formou na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města
Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1.
5. Příjemce se zavazuje vybrat dodavatele na realizaci projektu, na který mu byl
poskytovatelem poskytnut podíl dotace, v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto
zákona, zejména ustanovením § 2 odst. 3 tohoto zákona.

1.

2.

3.

4.

III.
Vyúčtování grantu
Nejpozději do 30 dnů od dokončení realizace projektu, tj. nejpozději do 31. 1. 2016,
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/Zastupitelstvem HMP, do termínu dle článku I. odst. 2. této smlouvy)
včetně kopií všech příslušných účetních dokladů nad 2.000 Kč. Závěrečné finanční
vyúčtování bude zpracováno dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Tyto doklady příjemce předloží na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Magistrátu hlavního města Prahy.
Nejpozději do 30 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 30 dnů od tohoto zjištění vrátí poskytovateli nepoužité přidělené finanční
prostředky, dále předloží požadované dokumenty podle bodu 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, popř. RČ.

IV.
Sankční ustanovení
1. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu dotaci, pokud byla
použita v rozporu s právními předpisy nebo touto smlouvou, případně její část v rozsahu
tohoto porušení. V případě prodlení s jejím vrácením je příjemce povinen uhradit
poskytovateli penále dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 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.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, které se po
jejich podepsání oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.
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2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. 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.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly (včetně Přílohy č. 1 a č. 2) a že
touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a
neodporuje zákonu.
4. V souladu s § 43, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy
schválila Rada hlavního města Prahy / schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy
usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum schválení>.
5. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis sestává včetně příloh č. 1 a
č. 2 z šesti stran textu. Příjemce obdrží jeden stejnopis a poskytovatel pět stejnopisů této
smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V Praze dne ...................
.........................................
Za poskytovatele:

.........................................
Za příjemce:

4

Příloha č.1
ke smlouvě č. DOT/85/03/<číslo smlouvy>/2014
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. bodu 1.a) a bodu 5. smlouvy:
Pokud bude realizace projektu kompletně provedena odbornou firmou, pořídí příjemce písemný
protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační firmou 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 MZO MHMP.
Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně) MZO 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 doloží příjemce MZO MHMP <specifikace
obsahu průběžných zpráv>
K čl. III. bodu 1.a) smlouvy:
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu doloží příjemce MZO MHMP <specifikace
obsahu závěrečné zprávy>
K čl. … smlouvy:
<konkretizace dle konkrétního projektu>
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Příloha č. 2
ke smlouvě č. DOT/85/03/<číslo smlouvy>/2014
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu

GRANT 2014
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
zúčtování

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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Důvodová zpráva
Materiál je předkládán na základě usnesení Rady HMP č. 2079 ze dne 12. 11. 2013, kterým
bylo vyhlášeno Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl. m. Prahy pro rok 2014. Na účely výše uvedeného grantového řízení byla pro rok 2014
vyčleněna v rozpočtu Hlavního města Prahy celková částka 11.000.000 Kč.
Granty mají za účel podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech:
I. Oblast veřejné zeleně.
II. Oblast lesů.
III. Oblast ochrany přírody.
IV. Ekologická výchova.
V. Specifické projekty.
VI. Výukové a vzdělávací projekty pro školy.
Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 177 žádostí o grant od 109 různých žadatelů.
Celková suma požadovaných finančních prostředků činila 35.889.392 Kč.
Předložené žádosti byly hodnoceny odbornými pracovníky odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství (MZO) MHMP a odboru životního prostředí (OŽP) MHMP.
Pracovníci odboru MZO MHMP ve spolupráci s pracovníky odboru OŽP 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. 1235 ze dne 23. 7. 2013 a usnesením Rady HMP č. 249 ze dne 18. 2. 2014.
Zasedání komise proběhlo ve dnech 19. 3. 2014 a 2. 4. 2014. 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 2014 celkem 74 projektů od
52 žadatelských subjektů částkou ve výši 11.000.000 Kč. Všechny tyto žádosti splnily formální
náležitosti požadované hl. m. Prahou ve vyhlášených podmínkách Grantového řízení
na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 (příloha
č. 2 této důvodové zprávy).
Celkem jsou předloženy Radě HMP ke schválení tyto projekty:
a) 15 projektů - komise navrhla ke schválení v celé požadované výši, u 8 projektů byla částka
nepatrně snížena - 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) 19 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem v rozsahu o 11-40 %
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) 40 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem v rozsahu o 50-70 %,
snížení v tomto rozsahu se týká především projektů v tématické oblasti V. Ekologická výchova,
do které bylo zařazeno nejvíce projektů a kde velká část projektů dosáhla vysokého bodového
hodnocení. Komise proto navrhla podpořit žádosti s vysokým bodovým hodnocením a u těchto
žádostí navrženou částku snížit podle objemu alokovaných prostředků do této tématické
oblasti. Komise doporučila podpořeným žadatelům, aby se při realizaci projektů pokusili
zajistit zbývající potřebné prostředky z jiných zdrojů nebo krátili rozsah aktivit realizovaných v
rámci projektu, popř. rozdělili realizaci projektů na etapy.
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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. Převážně je navrženo udělení grantu spolkům, tj.
původním občanským sdružením a jejich složkám (57x – 74 % z celkové částky 11 mil. Kč),
dále obecně prospěšným společnostem (6x – 15 % z celkové částky), příspěvkovým
organizacím (6x – 5 % z celkové částky), fyzickým osobám (2x – 3 % z celkové částky), a
jednou jsou mezi vybranými zastoupeny nadace, církevní organizace a vysoká škola.
Projekty byly předem odborně posouzeny a zhodnoceny odborníky z řad zástupců 7 oddělení
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a odboru životního prostředí
MHMP.
Žadatelé o grant přihlásili nejvíce projektů do tématické oblasti IV. Ekologická výchova
(87 žádostí), dále do tematických oblastí I. Oblast veřejné zeleně (32 žádostí), V. Specifické
projekty (30 žádostí), VI. Výukové a vzdělávací projekty pro školy (13 žádostí) a III. Oblast
ochrany přírody (10 žádostí). Do tematické oblasti II. Oblast lesů bylo přihlášeno nejméně
žádostí (5).
Počet
podaných
žádostí

Počet
podaných
žádostí
formálně
správných

I. Oblast veřejné zeleně

32

19

11

1477

II. Oblast lesů

5

4

0

0

III. Oblast ochrany přírody

10

6

5

533

IV. Ekologická výchova

87

72

36

2 860

V. Specifické projekty

30

26

11

1 210

VI. Výukové a vzdělávací
projekty pro školy

13

11

11

4 920

177

138

74

11 000

Tématická oblast

Celkem

Počet
žádostí
Navrženo k přidělení
navržených
(v tis.Kč)
k přidělení

Dle podmínek vyhlášeného grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 je stanoven horní limit pro jeden projekt 250 tis. Kč
(výjimkou byla tématická oblast VI. Výukové a vzdělávací projekty pro školy, kde byl horní
limit stanoven na 600 tis. Kč pro jeden projekt), přičemž jednotliví žadatelé mohou podat
maximálně 4 různé žádosti o grant v jednotlivém grantovém řízení.
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 projektu překročení celkové možné výše podpory "de minimis", budou finanční
prostředky poskytnuty pouze do této výše.
Rada hlavního města Prahy 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 hlavního města Prahy návrh na udělení
grantů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí v roce 2014 jednotlivým žadatelům uvedeným
v příloze č. 1 formou poskytnutí účelové dotace nepřesahující 200.000 Kč v celkové hodnotě
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5.511.000 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 z kapitoly 0285, § 3799 a dále je navrženo
přidělení 2 grantů příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou (příloha č. 2 usnesení), a
to zvýšením neinvestičního příspěvku v celkové výši 117.000 Kč na vrub kap. 0285, § 3799.
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je podle § 59, odst. 3. písm. g) výše citovaného zákona o hlavním
městě Praze vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 200.000 Kč. Příloha č. 4 tohoto
usnesení obsahuje návrh na přidělení grantů formou poskytnutí účelové dotace nad 200.000 Kč
pro rok 2014 z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0285, § 3799, žadatelům v celkové výši
4.920.000 Kč. V příloze č. 5 je potom uveden návrh na přidělení grantů v celkové výši
452.000 Kč příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městskými částmi hl. m. Prahy, a
finanční prostředky na realizaci projektů budou uvolněny pro příslušnou městskou část také až
na základě usnesení Zastupitelstva. Městská část potom zajistí poskytnutí finančních
prostředků konkrétnímu žadateli.
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. 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 2.4.2014
Příloha č.2 – text vyhlášení grantového řízení pro rok 2014 (příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2079 ze
dne 20.11.2013)
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. 2079 ze dne 12. 11. 2013)

Hlavní město Praha
vyhlašuje
grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro rok 2014 (s ukončením realizace v roce 2015)

1.
HARMONOGRAM A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
Vyhlášení grantů:

do 15. 11. 2013

Ukončení přijímání žádostí:

19. 12. 2013

Zpracování a posouzení žádostí:

do 26. 2. 2014

Předložení k projednání orgánem hl. m. Prahy:

do 22. 4. 2014

Oznámení výsledků:

do 14 dnů po schválení

Uzavření smluv:

do 11. 7. 2014

Grantové řízení 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 řízení je též
v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP“ schválenou usnesením Rady
hl. m. Prahy č. 1870 ze dne 5. 11. 2002.
Hlavní město Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, 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.

2.
TEMATICKÉ OBLASTI
I.

Oblast veřejné zeleně

Městská zeleň je nezastupitelná pro udržení životního prostředí. Zejména vinohrady a ovocné
sady byly v průběhu historie Prahy významným ekonomickým a krajinným prvkem. I když je
snaha o jejich likvidaci a jiné využití enormní, je nevyhnutelné jejich alespoň částečné zachování.
1. Zlepšení stavu zatíženého městského prostředí výsadbou a údržbou dřevin jako
krajinotvorného prvku
Příklady podporovaných aktivit:
• výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin, remízů,
• obnova stromořadí.
1

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.
3. Zlepšení stavu prostředí školských zařízení
Příklady podporovaných aktivit:
• výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin,
• realizace školního arboreta,
• vytvoření jezírek – s vodními rostlinami a živočichy,
• vytvoření stanovišť s tradiční českou květnatou loukou s informačními tabulemi,
• realizace projektů „Zelené učebny“,
• propojení školy a školního vyučování s přilehlým pozemkem včetně jeho využití
v odpoledních hodinách (školní kroužky, družina).
Doporučené indikátory projektů tématické oblasti I., bod 1-3:
¾ plocha řešeného území,
¾ kvalita vysazovaných dřevin,
¾ zapojení veřejnosti do rozhodování o řešení veřejného prostranství,
¾ percentuální počet živých stromů 1 rok po výsadbě,
¾ cena za sazenici,
¾ stav životního prostředí v dané oblasti hl. m. Prahy a typ lokality,
¾ dendrologický posudek,
¾ počet dotčených obyvatel,
¾ komplexnost řešení.
4. Péče o vinohrady a ovocné sady v hl. m. Praze
Příklady podporovaných aktivit:
• obnova stávajících vinohradů,
• zachování, údržba a obnova sadů ovocných dřevin.
Doporučené indikátory projektů tématické oblasti I., bod 4:
¾
plocha řešeného území,
¾
sortiment vysazovaných, popř. stávajících odrůd ve vinohradech;
¾
počet zachovalých stromů, dřevin, remízků,
¾
sortiment vysazovaných odrůd stromů s důrazem na původní odrůdy,
¾
komplexnost řešení.
Grant může být přidělen jenom na projekt realizovaný na pozemku, který je veřejně přístupný,
přičemž v odůvodněných případech (např. vinice) může být udělena výjimka.
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II.

Oblast lesů

Lesy na území hl. m. Prahy mají nejen ekonomický, ale významný krajinotvorný a rekreační úkol.
Proto je nutné mít možnost podpořit projekty, které můžou přispět k jejich stabilizaci
nebo rozšíření (v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy a právními předpisy České republiky).
Příklady podporovaných aktivit:
• umělá obnova lesů sadbou - první zalesnění,
• ochrana mladých lesních porostů proti buřeni a proti zvěři,
• výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku,
• přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů,
• podpora certifikace lesních majetků systémem Forest Stewardship Council (FSC),
• zvýšení ekologické stability lesa a posílení jeho mimoprodukčních funkcí.
Doporučené indikátory projektů tématické oblasti II.:
¾ rozsah zalesňované nebo chráněné půdy,
¾ percentuální změna druhové skladby lesních porostů,
¾ získaní či udržení certifikace šetrného hospodaření.
III.

Oblast ochrany 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.
1. Ochrana a vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo na území
hl. m. Prahy
Příklady podporovaných aktivit:
• zvyšování hnízdních možností ptáků,
• vytváření vhodných podmínek pro jiné živočichy,
• podpora existence chráněných živočichů ve vybraných lokalitách,
• monitoring a likvidace invazních rostlin,
• podpora existence chráněných rostlin ve vybraných lokalitách.
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.
Doporučené indikátory projektů tématické oblasti III.:
¾ plocha řešeného území,
¾ chráněné nebo nechráněné území,
¾ ohrožený nebo neohrožený druh,
¾ číselné vyjádření (např. zvýšení počtu hnízdních možností ptáků),
¾ lokalita v hl. m. Praze,
¾ míra znečistění vod,
¾ použití chemikálií (např. v případě likvidace invazních rostlin).
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IV.

Ekologická výchova

Tato oblast je v rámci grantového schématu velmi významná. Ekologická výchova je důležitým
základem pro budoucí udržitelný rozvoj hl. m. Prahy, aktivity ekologické výchovy lze jen velmi
obtížně realizovat komerčně a v neposlední řadě tato oblast naplňuje koncepci EVVO (Ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty) přijatou hl. m. Prahou.
Výsledky projektů v jiných odvětvích 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 ve všeobecnosti, 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.
Narozdíl od tématické 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, které zabezpečují ekovýchovné a osvětové aktivity nejen pro děti a
mládež, ale i pro širokou veřejnost.
1. Ekologická výchova a vzdělávání
Příklady podporovaných aktivit:
• vytváření ekologického povědomí v předškolním věku dítěte,
• vzdělávání dospělých (studenti vysokých škol, pedagogové, zaměstnanci nestátních
neziskových organizací, veřejné správy),
• komplexní vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata (např. odpady, energie,
ovzduší),
• obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, 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;
• podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Den Země, Světový
den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek apod.).
3. Podpora ekoporadenství
Příklady podporovaných aktivit:
• podpora poskytování poradenství pro občany z oblasti životního prostředí a implementace
Agendy 21.
Doporučené indikátory tématické oblasti IV.:
¾ jaká cílová skupina bude oslovena (např. děti předškolního věku, základní školy),
¾ pokrytí hl. m. Prahy v rámci projektu (např. ekologická olympiáda pokryje v dané
oblasti celé hl. m. Prahu, jiná vzdělávací akce pokryje jenom městskou část),
¾ kolik obyvatel bude osloveno,
¾ délka a počet informačních tabulí při naučné stezce,
¾ komplexnost vzdělávacího modulu,
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¾
¾
¾
¾
V.

počet a rozsah vydaných informačních materiálů,
komplexnost materiálu,
distribuce a využití materiálů v budoucnosti,
počet klientů poradenských center nebo počet poskytnutých informací.

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 ke zkvalitňování životního prostředí přispívají různými formami. Tyto projekty
mohou doplňovat a kompletovat aktivity tak, aby jejich synergie byla co nejvyšší.
1.

Přírodovědný výzkum flóry a fauny na území hl. m. Prahy

2. Symbióza a kooperace - člověk, živočich, rostlina
Příklady podporovaných aktivit:
• využití zvířat pro práci s postiženými dětmi,
• využití hospodářských zvířat při péči o zvlášť chráněná území a přírodní parky,
• podpora chovu včel.
3.

Udržování, ochrana a tvorba harmonizované, ekologicky stabilní a trvale produkční krajiny

4.

Projekty, které podporují realizaci strategických a koncepčních materiálů schválených Radou
hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Doporučené indikátory projektu tématické oblasti V.:
¾ výstupy z výzkumu,
¾ počet klientů zapojených do projektu,
¾ plocha chráněného území,
¾ komplexnost projektu,
¾ vytvořený projekt ÚSES (Územní systém ekologické stability),
¾ počet prvků územního systému ekologické stability,
¾ 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 EVVO a je nosnou
činností a službou pražských ekocenter pro všechny stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ), v rámci systému
EVVO v Praze. Podpora krátkodobých a dlouhodobých výukových a vzdělávacích programů pro
školy je prioritní oblastí podpory systému ekologické výchovy v Praze a jejich systematická
podpora je zásadním předpokladem pro fungování struktury EVVO v Praze.
V rámci této systémové oblasti jde o zásadní podporu programů, které podporují environmentální
výuku ve školách. Oproti tématické 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,
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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
Cílem těchto dlouhodobých programů a projektů je obohatit projektové vzdělávání na
pražských ZŠ a SŠ, zapojit žáky a učitele do dlouhodobé projektové práce v oblasti ŽP,
podnítit trvalý zájem o dění v okolí bydliště, školy, o dlouhodobé pozorování dějů v přírodě
a pochopení širších souvislostí. Cílem tohoto bodu je podpora tradičních a 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 tématickou 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 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, 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 tématické okruhy pro dlouhodobé programy:
• Ekologizace provozu školy s aktivním zapojením žáků
• Zapojení škol do komunitního rozvoje a Místní Agendy 21 v obci
• Poznávání přírodních ekosystémů v okolí škol s využitím terénní výuky
• Specifické pražské téma nebo problém, které budou školy dále rozvíjet
Doporučené indikátory pro tématickou oblast VI.:
¾ šíře metodické podpory
¾ proškolení lektoři programů a projektů
¾ 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
¾ počet zapojených pražských škol a žáků do dlouhodobých programů
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3.
PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Nedodrží-li žadatel některou z níže uvedených podmínek (1-18), bude
jeho žádost bez dalšího vyřazena z dalšího posuzování.
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. g) zákona. Jedná se o účelově vázané prostředky, jejichž využití musí
korespondovat s ekonomickou rozvahou schváleného projektu.
2. 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 ani 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 řízení hl. m. Prahy.
4. Jednotliví žadatelé mohou v rámci grantového řízení, týkajícího se zlepšení stavu životního
prostředí pro rok 2014 podat maximálně čtyři různé žádosti o grant. V případě podání
většího počtu projektů budou vyřazeny z dalšího posuzování všechny žádosti.
5. Žádost musí obsahovat:
¾ vyplněný závazný formulář žádosti podepsaný oprávněnou osobou (osobami)
¾ vyplněný závazný formulář žádosti v elektronické podobě (CD)
¾ projekt zpracovaný podle závazné osnovy (viz II. kapitola formuláře žádosti)
¾ rozpočet projektu (viz III. kapitola formuláře žádosti)
¾ 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. 2015.
Ve výjimečných odůvodněných případech může poskytovatel grantu hl. m. Praha (dále jen
„poskytovatel grantu“) v průběhu realizace projektu povolit jeho dokončení nejpozději
do 31. 12. 2016.
7. Dodržení stanoveného horního limitu grantu pro jeden projekt: pro tématické oblasti I.-V. činí
tento horní limit 250 000 Kč; pro tématickou oblast VI. činí horní limit 600 000 Kč. Celkový
objem finančních prostředků poskytnutých v rámci tohoto grantového řízení je limitován
celkovým objemem finančních prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce vyčleněny
z rozpočtu HMP.
8. Podmínkou pro žadatele o grant je řádné a včasné finanční vyúčtování grantů přidělených
žadateli v minulých letech v rámci grantové podpory hl. m. Prahy.
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9.

Předmětem grantové podpory mohou být s výjimkou případů uvedených v bodě 18 i výdaje
na provozní náklady, drobné investice, cestovní výdaje, ubytování, stravné a mzdy
zaměstnanců, tyto náklady musí být přímo spojené s projektem.
10. 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.
11. Před poskytnutím grantu bude odborem městské zeleně a odpadového hospodářství
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „odbor MZO“) posuzováno, zda poskytnutí grantu nenaplní
znaky veřejné podpory.
12. Pokud bude grant zakládat veřejnou podporu ve smyslu Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie, bude možné jej poskytnout pouze v režimu de minimis podle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. prosince 2006.
13. 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“.
14. Na poskytnutí grantu není právní nárok. Poskytnutí grantu nezakládá automaticky nárok na
financování projektu v dalších letech.
15. 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.
16. Příjemce grantu je povinen postupovat v souladu se z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména ust. § 2 odst. 3.
17. Příjemce grantu v případě, že získá granty na více projektů nebo služeb, nesmí převádět
grantové prostředky mezi těmito projekty nebo službami.
18. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit:
a. investiční náklady
b. nákup mobilních telefonů a kancelářské techniky
c. opravy a údržbu aut
d. pohoštění, cestovní náhrady (vč. pohonných hmot)
e. odpisy pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stavby, budovy apod.) a jeho
technické zhodnocení (tzv. stavební investice)
f. pokuty, sankce a penále, provedení účetního či daňového auditu
g. tvorbu zisku a obchodního jmění
h. úhradu cest a stáží do zahraničí, členské příspěvky v mezinárodních orgánech
i. výdaje spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, stravné, diety)
j. výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele,
realizovaných za účelem prodeje

1

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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4.
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Finanční prostředky v rámci grantového řízení mohou být poskytovány na základě posouzení
žádosti předložené hl. m. Praze ve stanoveném termínu a v závazné formě – tzn. jedenkrát v
písemném vyhotovení (originál žádosti) a jedenkrát v elektronické podobě (kopie žádosti uložená
ve formátu 602XML Filler na CD).
Písemné vyhotovení - originál žádosti se skládá z:
a. řádně vyplněného, vytištěného a oprávněnou osobou podepsaného formuláře žádosti s názvem
„Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, rok 2014“ (Formulář
je nutné vyplnit elektronicky ve formátu 602XML Filler - všechny potřebné informace o
umístění a formátu formuláře, o volně stažitelném programu pro vyplnění formuláře jsou
umístěny na níže uvedených adresách.)
b. zpracovaného projektu podle závazné osnovy
c. rozpočtu projektu
d. z povinných příloh dle kapitoly IV. formuláře žádosti
e. dalších nepovinných příloh
Žádost musí být podána v zalepené obálce výrazně označené nápisem „GRANTY ŽP“ na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Příjem žádostí:
• poštou doporučeně (rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky je datum poštovního razítka),
• přímým podáním do hlavní podatelny Magistrátu hl. m. Prahy - Mariánské nám. 2, Praha 1,
přízemí nebo do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, přízemí

do 19. 12. 2013 do 18,00 hod.
Žádosti neúplné, doručené po stanoveném termínu nebo doručené jiným způsobem (fax, e-mail)
budou vyřazeny z dalšího posuzování.
Závazný formulář včetně podmínek žádosti o grant je k dispozici:
•

na přepážkách oddělení služeb veřejnosti (odbor „Archiv hlavního města Prahy“
Magistrátu hl. m. Prahy), Jungmannova 35, Praha 1 v přízemí (k dispozici pouze tištěné),

•

v Informační kanceláři (Infocentru) Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
v přízemí (k dispozici pouze tištěné),

•

na internetovém portálu hl. m. Prahy www.praha.eu
- záložka „Dotace a granty“, položka „Městské granty“ - Životní prostředí a energetika“
(k dispozici *.pdf – pro informaci, 602XML Filler – pro vyplnění).
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- záložka Magistrát hl. m. Prahy „Úřední deska“, Typ zprávy „Granty“ (k dispozici pouze
formát *.pdf)
V případě nejasností kontaktujte odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 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
• Ing. Veronika Rysová, kancelář č. 465 - 4. patro, tel. 236 00 4264, e-mail:
Veronika.Rysova@praha.eu
• Ing. Per Holý, kancelář č. 463b - 4. patro, tel. 236 00 4257, e-mail: Petr.Holy@praha.eu
Opravy, úpravy a doplňování žádostí je přípustné nejpozději do konečného termínu pro podání
žádostí.
Žádosti o grant se po ukončení grantového řízení žadateli nevrací.

5.
POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ
1. Žádosti jsou nejprve evidovány a posouzeny odborem městské zeleně a odpadového
hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy 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 (zástupce odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství a odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, 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 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 vyhodnocení 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. Proti rozhodnutí Rady hl. m. Prahy,
případně Zastupitelstva hl. m. Prahy, se nelze odvolat. Do konečného rozhodnutí o přidělení
grantů nejsou poskytovány žádné dílčí informace. Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy a
Zastupitelstva hl. m. Prahy je konečné.
4. Výsledky grantového řízení budou všem žadatelům písemně oznámeny do 15 dnů po
projednání a rozhodnutí Radou hl. m. Prahy, popř. Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Neudělení
podpory nebo podpoření v nižší než požadované částce se nezdůvodňuje.
5. Předložené projekty budou hodnoceny podle následujících kriterií:
Každé kritérium bude hodnoceno body ve stanoveném rozmezí 0 – max. 9 (maximum bodů pro
jednotlivá kriteria je stanoveno podle významnosti těchto kriterií).
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Všeobecná kritéria
Počet bodů
1. Odpovídá projekt strategickým záměrům hl. m. Prahy (programové
0–5
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?
0–5
3. Jaký význam má projekt vzhledem ke konkrétním cílům a cílové skupině?
0–9
(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?
0–5
Specifická kritéria (hodnotí obsahovou stránku projektu)
1. Je jasně definován cíl projektu?
0–7
2. Je jasně definována a vhodně zvolená cílová skupina?
0–7
3. Jsou metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní k cíli a cílové
0–5
skupině?
4. Jak je projekt personálně a odborně zajištěn? (Odpovídá personální
0–5
zabezpečení charakteru a rozsahu projektu?)
5. Je veřejnost zapojena do rozhodování o realizaci projektu, účastní se
0–3
realizace projektu a je zaangažovaná do udržitelnosti výsledků projektu?
6. Je doba trvání projektu (případně jeho harmonogram) reálná (reálný)?
0–5
7. Do jaké míry je projekt inovativní, jedinečný, originální?
0–5
8. Do jaké míry využívá projekt výsledky předchozích projektů a případně je
0–3
rozvíjí?
9. Do jaké míry projekt zahrnuje objektivně měřitelné ukazatele a výstupy? Má
0–7
je definované a umožní zhodnocení výsledků projektu?
10. Je zajištěna publicita projektu (informování o průběhu projektu, zveřejňování
0–5
výsledků projektu)?
Kritéria udržitelnosti výsledků projektu
1. Využije se při realizaci projektu vícezdrojové financování?
0–3
2. Je popsaná udržitelnost výsledku projektu v následujících letech reálná?
0–5
3. Dají se výsledky projektu využít pro další aplikaci? Je výsledek projektu
0–5
přínosem do budoucnosti?
4. Jaká je předcházející zkušenost žadatele s řízením projektů, má dostatečné
0–5
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)
0–3
finanční prostředky i z jiných zdrojů s ohledem na typ žadatele a jeho činnost
(občanské sdružení nebo fyzická osoba)?
6. Je adekvátní poměr režijních nákladů (nájemné, náklady na energie,
0–3
komunikační náklady, náklady za zpracování účetnictví, kancelářské
potřeby) k nákladům ostatním?

6.
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UZAVÍRÁNÍ SMLUV
1.

Grant je poskytován vybraným žadatelům z neinvestičních prostředků formou dotace,
na základě smlouvy uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem. Součástí smlouvy je i souhlas
žadatele se zveřejněním uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu v centrální evidenci smluv
hl. m. Prahy. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu i samotný text smlouvy.

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.
Na poskytnutí grantu není právní nárok.

3.
4.
5.
6.

7.

V odůvodněných případech je možné u přidělených grantů podat na odbor MZO písemnou
žádost o změnu nebo o prodloužení termínu čerpání přiděleného grantu do 31. 12. 2016.
V žádosti, která musí být podána nejpozději 31. 10. 2015, bude 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.

7.
SLEDOVÁNÍ, KONTROLA A VYÚČTOVÁNÍ GRANTU
1. Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu
s účelem/účely, pro které byly poskytnuty.
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 projektu.
4. Přidělením grantu nevzniká žadateli právo na užití znaku hl. m. Prahy.

2

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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5. Příjemce se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, hl. m. Prahu a její logo na všech
propagačních materiálech projektu jako poskytovatele grantu a zajistit důstojné podmínky
prezentace hl. m. Prahy.
6. Příjemce grantu je povinen o vlastní realizaci projektu průběžně písemně informovat odbor
MZO ve zprávách a po ukončení projektu zpracuje závěrečnou zprávu o průběhu realizace
projektu, kterou také předloží odboru MZO.
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 MZO prostřednictvím podatelny (osobně nebo poštou) do 30 dnů po
ukončení realizace projektu dle článku 3. bod 6. Nevyčerpané finanční prostředky musí být
vráceny v témže termínu na účet hl. m. Prahy: č. 5157998/6000, konstantní symbol: 558,
variabilní symbol: IČO, popř. RČ příjemce grantu. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad
k závěrečnému vyúčtování.
9. Při neoprávněném použití nebo zadržení přiděleného grantu odpovídá příjemce za porušení
rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
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
MZO.
11. Pokud dojde u žadatele ke změně jeho právní povahy (zejména z důvodu NOZ) je žadatel
povinen neprodleně tyto změny písemně oznámit odboru MZO.

8.
ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Rozdělení celkového objemu finančních prostředků do jednotlivých tématických oblastí je
uvedeno v následující tabulce:
Tématická oblast

Název tématické oblasti

% z celkové částky
určené pro granty 2014

I.

Oblast veřejné zeleně

10 %

II.

Oblast lesů

2%

III.

Oblast ochrany přírody

6%

IV.

Ekologická výchova

26 %

V.

Specifické projekty

11 %

VI.

Výukové a vzdělávací programy pro školy

45 %

Celkem

100 %
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