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Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

ID DS 497beyz 

Tel.: 474 637 111 

E-mail: podatelna@chomutov.cz 

 

Schváleno RSMCH 21.11.2022 

Datum zveřejnění na úřední desce: 28.11.2022 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM D2023-ŽP01 

 

PODPORA AKCÍ A AKTIVIT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝCHOVY A OSVĚTY 2023 

 

 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 

Dotační program je určen na podporu jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, 
výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a 
podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.  

 

Dotační program „Podpora akcí a aktivit environmentální výchovy a osvěty“ podpoří aktivity, které přinášející 
netradiční formy řešení, případně nové pohledy na řešení situací v oblasti životního prostředí. Mezi 
posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra zapojení veřejnosti, dětí a mládeže a 
rodin s dětmi do plánovaných aktivit a zvýšení informovanosti obyvatel města o životním prostředí. Tyto 
projekty mohou doplňovat a kompletovat aktivity tak, aby jejich synergie byla co nejvyšší. 

 

Příklady podporovaných činností a projektů: prezentace, výstavy, přehlídky, festivaly; pořádání workshopů, 
seminářů, kurzů, sympozií, apod.; projekty zapojující žáky, studenty a širokou veřejnost do aktivit v oblasti 
ochrany životního prostředí v místním i globálním měřítku; pravidelná činnost vedoucí k naplnění 
stanoveného účelu podpory dotačního programu. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Chomutov leží v oblasti poškozené těžbou uhlí a je vystaven nepříznivým vlivům těžby. V posledních letech 
se životní prostředí ve městě zhoršuje zejména znečištěním z lokálních topenišť a vlivem narůstající dopravy. 
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V sociálně narušeném a slabém regionu se životnímu prostředí nevěnuje dostatečná pozornost, ačkoliv 
zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života obyvatel města. Pro vytváření nové identity města je zlepšování 
životního prostředí a jeho ochrana důležitým prvkem. Environmentální výchova a osvěta pomáhá získat 
zejména dětem a mládeži základní znalosti o životním prostředí, porozumět mu a pochopit vztah mezi 
člověkem a životním prostředím. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

 

200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace 

 

Maximální částka 50 000 Kč. 

Maximálně 90% uznatelných nákladů. 

Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně tři žádosti. 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

KŽP posoudí jednotlivé žádosti ve vztahu k popsanému účelu podpory 

 Přínos aktivity vzhledem k obecnému požadavku zlepšování informovanosti občanů města o 

problematice životního prostředí 

 Zapojení dětí a mládeže, rodin s dětmi 

 Využívání nejnovějších poznatků a místních specifik  

 Inovativnost 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání1  

Školy a školská zařízení 

Fyzické osoby 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Od 01. 01. 2023, 0:00 do 31. 01. 2023, 23:59:59. 

                                                                    
1)  Podnikáním se pro účely tohoto programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet 
a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 
zisku. 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Do 30. 4. 2023 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Dle ustanovení Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova. 

 

Vzor žádosti plus přílohy 

 

 

Schvalovací doložka 

 

Program byl schválen usnesením RSMCH č. 853/22 ze dne 21.11.2022  

 
 

 

 

 

 

 

Kontakty 

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku 

Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehova@chomutov.cz 

 

 

Samostatný materiál (dostupný na
https://granty.chomutov.cz) .

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni
mailto:s.svehova@chomutov.cz

