
OZNÁMENÍ 

 

MČ Praha 5 oznamuje vyhlášení druhého kola 

ekologických grantů  
 

„Místo pro ţivot a ekologické programy“ 
  schváleno na 9. zasedání ZMČ Praha 5  

konaném dne 26.7.2011, č. usnesení  9/3/2011  

 
 

Vyhlašované programy: 

 
1. ochrana a rozvoj veřejného prostoru Prahy 5 (přírodní parky, přírodní hřiště, areály 

out-door sportů, lesní školky apod.)  

2. péče o zeleň Prahy 5 - na náklady spojené s realizací terénních akcí (např. rehabilitaci 

neudržovaných ploch, péči o vzácné a napadené stromy a vzrostlou zeleň, výsadbu 

nových stromů a keřů, ozelenění a úpravu vnitrobloků, apod.) 

3. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5 tj. na přípravu 

a provedení konkrétních osvětových akcí směřovaných na území MČ Praha 5. 

Podpořeny mohou být i vzorové a realizovatelné aktivity neziskových organizací a 

škol s efektem konkrétního zlepšení informační politiky radnice MČ Prahy 5 v oblasti 

EVVO na Praze 5 

4. péče o odloţená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně 

ţijících ţivočichů, vzácné flóry na MČ Prahy 5 (např. podpora neziskových 

organizací - krytí části nákladů na krmivo, budování terárií a kójí, ochrana hnízdišť, 

reintrodukce živočichů, ochrana migračních koridorů apod.) 

5. zklidňování dopravy, podpora pěší a cyklo dopravy (např. návrhy změny IAD a 

MHD, podporu šetrné dopravy do škol, rekreační a turistické dopravy, vypracování 

návrhů (studií) úprav území pro zkvalitnění cyklistických tras a stezek včetně 

dovybavení této sítě (odpočívadla, informační tabule) na území Praha 5 v návaznosti 

na celoměstský systém cyklodopravy apod.) 

6. vzorové iniciativy a návrhy šetrného chování institucí např. veřejné správy, škol a 

školek, v mimořádných případech i privátního sektoru na MČ Praha 5, např. v oblasti 

lokálního odpovědného nakupování, lokálního environmentálního podnikání, návrhů 

úsporného provozu budov veřejné správy (spotřeba energií a vody, odpadové 

hospodářství), podpory šetrné dopravy (pěší, cyklo, zavádění elektromobilů) a vzorové 

komunikace institucí s veřejností. 

 

 

Termín podání ţádostí o ekologický grant „Místo pro ţivot a 

ekologické programy“ ve 2. kole je do 25.8.2011 do 15 hod. 
 

 

 

 



 

 

Forma, místo podání a proces hodnocení ţádostí: 
 

 

 

Formulář ţádosti s přílohami stáhne ţadatel ze stránek MČ Praha 5 

www.praha 5.cz resp. obdrţí v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5. 

 

Podání grantu musí být v souladu s Obecnými pravidly pro udělování 

neinvestičních příspěvků Městské části Praha 5 (Grantová pravidla), která 

byla přijata na 4. zasedání ZMČ Praha 5 dne 24.3.2011 č. usnesení 4/9/2011. 

Ţadatel předloţí ţádost v papírové formě a elektronické formě (na 

CD/DVD) se všemi poţadovanými přílohami v zalepené obálce. Na obálce 

musí být uveden název vyhlášeného grantu a programu, uveden ţadatel a 

poznámka „neotvírat“. Ţadatel předá ţádost osobně ve stanoveném 

termínu prostřednictvím Informačního střediska Štefánikova 13, 15,        

Praha 5,  Úřadu městské části Praha 5, nebo lze ţádost podat k přepravě 

drţiteli poštovní licence rovněţ nejpozději ve stanoveném termínu, to je  do 

25.8.2011 do 15 hod.   

 

Ţádosti o grant doručené po termínu uzávěrky, řádně neoznačené, ţádosti 

nesplňující těmito pravidly předepsané náleţitosti a ţádosti neodpovídající 

vyhlášeným grantovým tématům, nebudou posuzovány, dále projednávány 

a budou vyřazeny z grantového hodnocení. 

 

Kritéria hodnocení ţádostí: 

1. obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu a měřitelnost 

výsledků 

2. reálnost aktivit projektu z hlediska časového, organizačního a 

ekonomického 

3. zkušenost řešitele s jiţ uskutečněnými akcemi (odkazy na předešlé 

granty) 

4. úplnost poţadovaných dokladů (včetně vyúčtování předešlých grantů) 

 

 

Vyřizuje: V. Křikavová, tel. 257000264, Odbor  ochrany životního prostředí, 

vera.krikavova@praha5.cz. 

 
 

 

http://www.praha/

