
 

MČ Praha 5 zveřejňuje pro rok 2011 program 

environmentálních grantů na podporu 

konkrétních aktivit (včetně pilotních studií) na 

zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 

v tematických oblastech 
 

 
1. ochrany a rozvoje veřejného prostoru Prahy 5 (přírodní parky, přírodní hřiště, 

areály out-door sportů, lesní školky apod.)  

2. péče o zeleň Prahy 5 na náklady spojených s realizací terénních akcí (např. 

rehabilitaci neudrţovaných 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 směřované 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 odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podporu volně 

žijících živočichů, vzácnou flóru na MČ Prahy 5 (např. podpora neziskových 

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

reintrodukce ţivočichů, ochrany migračních koridorů apod.). 

5. zklidňování dopravy, podporu pěší a cyklodopravy (např. přes návrhy změny IAD 

a MHD, podpory 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. Podpora účasti lokálních sdružení v rozhodovacích procesech s vlivem na ţivotní 

prostředí Prahy 5 (např. podpora účasti veřejnosti v přípravě nového územního plánu 

Prahy, vytváření odborných pozic veřejnosti v územních a stavebních řízeních, 

posuzování urbanistických studií na Praze 5 apod.) 

7. 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. 

 

Poznámka: výběrová komise vhodné nepodpořené projekty umístí do „zásobníku“ grantového 

programu a v případě získání dalších zdrojů v průběhu roku bude u projektů ze „zásobníku“ 

vyhodnocena moţnost podpory vhodných realizovatelných aktivit těchto projektů. 

 

Termín podání žádosti do 22. 4. 2011 (12:00). 

 



Forma, místo podání a proces hodnocení žádostí: 

Formulář ţádosti stáhne ţadatel ze stránek MČ Praha 5 www.praha5.cz resp. obdrţí                

v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5. 

 

Ţadatel předloţí ţádost v papírové formě a elektronické formě (na CD/DVD) se všemi 

poţadovanými přílohami v zalepené obálce označené názvem programu „Místo pro život     

a ekologické programy“ a poznámkou „Neotvírat“, osobně do informačního střediska 

Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13/15. 

 

Žádost bude obsahovat: 

Údaje o ţadateli (název, jméno, adresa, doklad o svém zřizovateli), stručnou anotaci projektu 

(cca 2000 znaků), podrobný popis aktivit projektu, harmonogram konkrétních akcí 

a měřitelných výstupů, rozpočet projektu včetně podrobného poloţkového rozpisu 

financování a spolufinancování, a přílohy.  

Podmínkou projednání ţádosti je, ţe ţadatel v ţádosti souhlasí se zveřejněním anotace svého 

projektu, zaváţe se včas veřejně informovat poskytovatele o akcích projektu určených pro 

veřejnost, a do 15. 12. 2011 podá závěrečnou zprávu a dokumentaci projektu 

(fotodokumentaci) v elektronické formě pro zveřejnění na portálu www.praha5.cz. 

 

Kritéria hodnocení žádostí: 

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) 

 

Výběr grantů bude zveřejněn do 31. 5. 2011 na webu www.praha5.cz a ţadatelé budou 

aktivně vyrozuměni. 
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