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Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

pro rok 2017 

 

Dotace se poskytuje za účelem prohloubení vědomostí občanů města Přerova o místním 

životním prostředí a dochovaných přírodních a kulturních hodnotách, posílení kladného 

vztahu veřejnosti ke svému městu a ochoty občanů podílet se na řešení otázek majících vliv 

na kvalitu životního prostředí města a předcházení ekologickým problémům. 

1. Dotace může být poskytnuta pro následující účely: 

A. Environmentální projekty: 

 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 

 pořádání environmentálně zaměřených výstav, přednášek a seminářů pro občany 

města 

 vydávání environmentálně zaměřených propagačních, informačních, výchovně 

vzdělávacích a metodických materiálů (tištěných i elektronických) 

 zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování v záležitostech týkajících 

se tvorby a ochrany životního prostředí města 

 budování, údržba a provoz environmentálně zaměřených terénních informačních 

zařízení (včetně naučných stezek a přírodních učeben) na území města 

 zpracování a realizace environmentálně zaměřených výchovně vzdělávacích 

programů pro žáky, studenty nebo pedagogy na všech stupních a typech škol 

na území města, včetně materiálního zabezpečení; 

B. Pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochrany 

životního prostředí pro občany města; 

C. Celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované 

živočichy na území města. 

2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města 

pro účely tohoto programu činí 450 000,-- Kč, přičemž: 

 pro účel A se vyčleňuje částka 200 000,-- Kč, 

 pro účel B se vyčleňuje částka 50 000,-- Kč, 

 pro účel C se vyčleňuje částka 200 000,-- Kč. 

3. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 

 pro účel A 50 000,-- Kč, přičemž město přizná dotaci podle zásady „všechno 

nebo nic“, tj. podle výsledku posouzení žádosti přizná dotaci plně v požadované výši, 

nebo aktivitu nepodpoří, 

 pro účel B 50 000,-- Kč, 
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 pro účel C 200 000,-- Kč. 

4. O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba, která působí nebo hodlá působit 

na území města v oblasti EVVO. 

5. Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do 28. února 2017 na adresu Magistrát 

města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 

a to v zalepené obálce označené „Žádost o poskytnutí dotace – EVVO“. 

6. Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci: 

Účel A 

Kritérium Pomocné kritérium Počet bodů 

Rozsah působnosti projektu Početnost zapojené cílové skupiny 

(třída, škola, více škol, počet 

občanů apod.) 

1 – 10 

Doba trvání (jednorázová akce, 

týdenní, celoroční, periodicky se 

opakující apod.) 

1 – 10 

Míra aktivního zapojení cílové 

skupiny 

Aktivní zapojení (podílí se na 

rozhodování, vytváří vlastní 

výstupy apod.) 

0 – 10 

Přímý kontakt s přírodou 0 – 5 

Měřitelné výstupy  0 – 10 

Finanční spoluúčast  0 – 5 

Přiměřenost nákladů 

k očekávanému přínosu 

 0 – 5 

Zaměření projektu na problematiku 

životního prostředí či propagaci 

hodnot města 

ANO 5 

NE 0 

Kvalita zpracování projektu Původnost 1 – 10 

Srozumitelnost a formální 

zpracování žádosti 

1 – 5 

Žádosti o dotaci pro účel A budou bodově ohodnoceny dle výše uvedených kritérií 

a na základě součtu bodového ohodnocení bude stanoveno pořadí žadatelů. Dotace budou 

přiznány v souladu s bodem 3 tohoto programu („všechno nebo nic“) žadatelům, kteří 

se  umístili od 1. místa dále tak, že součet přiznaných dotací nepřekročí částku 200 000 

tis. Kč. 

Účel B 

Kritérium Pomocné kritérium Počet bodů 

Oborový rozsah poradenství  1 – 10 

Rozsah cílové skupiny při osvětové 

činnosti 

široká veřejnost 5 

předškolní děti 3 

 základní školy 3 

 střední školy 3 

Časová dostupnost poradenství denně 15 

 v pracovní dny 12 
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 alespoň 1 den v týdnu 5 

 méně než 1 den v týdnu 2 

Způsob poskytování poradenství telefonicky 3 

 elektronicky 2 

 písemně 2 

 osobně 2 

Měřitelné výstupy způsob evidence zodpovězených 

dotazů 

0 – 5 

 realizované výchovné a vzdělávací 

programy 

0 – 5 

 publikace 0 – 5 

Finanční spoluúčast  0 – 5 

Přiměřenost nákladů  0 – 5 

Žádosti o dotaci pro účel B budou bodově ohodnoceny dle výše uvedených kritérií 

a dotace budou přiznány žadatelům v celkové výši 50 000 tis. Kč, a to v poměru 

odpovídajícímu poměru součtu získaných bodů. Podmínkou pro přiznání dotace 

je dosažení minimálně 15 bodů. 

Účel C 

Kritérium Pomocné kritérium Počet bodů 

Kategorie zařízení záchranná stanice 50 

 záchytná stanice 30 

Kapacita zařízení (počet, druh, 

velikost přijímaných zvířat) 

 1 – 50 

Provozní doba zařízení (časová 

dostupnost služby) 

nepřetržitě 15 

 každodenně v určité hodiny 10 

 v pracovní dny nepřetržitě 10 

 v pracovní dny v určité hodiny 5 

 méně 3 

Příjem zvířat v zařízení 10 

 pracovníkem zařízení v terénu 15 

Měřitelné výstupy způsob evidence zvířat a úkonů 0 – 10 

Finanční spoluúčast  0 – 5 

Přiměřenost nákladů  0 – 5 

Žádosti o dotaci pro účel C budou bodově ohodnoceny dle výše uvedených kritérií 

a dotace budou přiznány žadatelům v celkové výši 200 000 tis. Kč, a to v poměru 

odpovídajícímu poměru součtu získaných bodů. Podmínkou pro přiznání dotace 

je dosažení minimálně 50 bodů. 

7. Administrátorem žádostí o poskytnutí dotace je Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí magistrátu města Přerova. 

8. O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo města Přerova na návrh Rady města Přerova 

po doporučení hodnotící komise do 30. června 2017. 
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9. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace, sdělí bez zbytečného odkladu 

žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Na poskytnutí dotace není právní nárok a nelze ji soudně vymáhat. Poskytnutá dotace je 

ryze účelová. 

13. Žádost o dotaci se předkládá na vyplněném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

programu. 

14. V případě neúplnosti žádosti o poskytnutí dotace administrátor vyzve žadatele k doplnění 

žádosti. Nedoplní - li žadatel svou žádost do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 

administrátora, žádost o poskytnutí dotace se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

15. Čerpání dotace, její finanční vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek 

stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 2. 

16. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Přerova č. …………. ze dne 

12.12.2016. 

 

 

 

Příloha:  

č. 1 - Formulář žádosti o poskytnutí dotace 

č. 2 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 


