
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI

ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

Zastupitelstvo města Přerova se v souladu s Místní koncepcí EVVO pro město Přerov na 
období 2006-2015 usneslo na následujících zásadách:

1. Statutární město Přerov (dále jen město) vyčlení každý rok ve svém rozpočtu mimo 
grantový program částku ve výši nejméně 300 000 Kč určenou pro poskytování dotací na 
podporu aktivit v oblasti EVVO na území města.

2. Dotace může být poskytnuta na tyto aktivity:
a) pořádání osvětových akcí při příležitosti environmentálně významných dní (Den 

Země, Den bez aut, Ukliďme svět apod.), k aktuálním environmentálním problémům 
města nebo k propagaci přírodních hodnot a památek kulturního dědictví na území 
města,

b) environmentální poradenství,
c) vydávání environmentálně zaměřených propagačních, informačních, výchovně 

vzdělávacích a metodických materiálů (tištěných publikací a periodik, videokazet, CD, 
webových stránek apod.),

d) zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování v záležitostech týkajících se tvorby 
a ochrany životního prostředí města,

e) budování, údržba a provoz environmentálně zaměřených terénních informačních 
zařízení (včetně naučných stezek) na území města,

f) pravidelná činnost neziskových organizací věnujících se poznávání a ochraně 
přírodních hodnot a památek kulturního dědictví na území města,

g) environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a typech škol 
na území města,

h) environmentální vzdělávání pedagogů působících ve školách na území města.

3. O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba, která působí nebo hodlá působit na 
území města v oblasti EVVO a ochrany životního prostředí.

4. Dotace přiznaná jednomu žadateli na jednu aktivitu v jednom roce činí nejvýše 70 000 Kč 
a zároveň nejvýše 90% z celkových nákladů na aktivitu, na kterou je poskytována; je-li 
žadatelem příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město, až do výše 100% 
z celkových nákladů na aktivitu.

5. Město přizná dotaci podle zásady „všechno nebo nic“, tj. podle výsledku posouzení 
žádosti přizná dotaci plně v požadované výši (maximálně do výše uvedené v bodě 4), 
nebo aktivitu nepodpoří.

6. Žádost o dotaci se předkládá na vyplněném formuláři, který tvoří přílohu č.1 těchto zásad. 
Součástí žádosti jsou dále doklady uvedené v příloze č.2 těchto zásad.

7. Při posuzování žádostí v jednotlivých případech město zohlední
a) soulad aktivity s Místní koncepcí EVVO pro město Přerov na období 2006-2015 a její 

očekávaný přínos,
b) rozsah působnosti aktivity – početnost zapojené cílové skupiny, časový a územní 

rozsah,
c) reálnost a hospodárnost předpokládaného rozpočtu (úměrnost vynaložených 

prostředků k očekávanému přínosu),



d) kvalitu zpracování žádosti,
e) financování aktivity z více zdrojů.
U aktivit v rámci environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže na školách se 
dále zohlední přínos aktivity pro prohloubení přímého kontaktu dětí a mládeže s přírodou, 
zapojení EVVO do více vyučovacích předmětů, počet zapojených dětí, tříd (ročníků), 
případně škol do aktivity.

8. Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do 31. března kalendářního roku, ve kterém 
se požaduje její poskytnutí, a to na podatelnu Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 
750 11 Přerov, v zalepené obálce označené „Žádost o poskytnutí dotace – EVVO“. Žádost 
o poskytnutí dotace v roce 2007 musí být doručena stejným způsobem do 30. června 
2007.

9. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých finančních závazků 
žadatele po lhůtě splatnosti vůči městu a jím zřízeným nebo založeným organizacím, 
včetně předložení řádného vyúčtování, pokud byla žadateli městem poskytnuta dotace 
v předcházejícím období.

10. Dotace se poskytuje jednorázově v témže roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejím 
poskytnutí. Podmínkou je zahájení aktivity v témže roce. Za uznatelné náklady jsou 
považovány náklady na aktivitu specifikovanou v žádosti, vzniklé v období od 1. ledna 
roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, do 31. srpna roku následujícího.

11. Poskytnutí dotace schvaluje Zastupitelstvo města Přerova na návrh Rady města Přerova po 
doporučení hodnotící komise.

12. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

13. V odůvodněných případech může Zastupitelstvo města Přerova rozhodnout o výjimce 
z těchto zásad.

Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Přerova č.94/5/9/2007 ze dne 
16.4.2007.


