
Městská část Praha 5 

vyhlašuje dotační program v environmentální oblasti „Místo pro život 

a ekologické programy“ pro rok 2021 

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí směrnicí č. 5/2017 - Pravidla pro poskytování dotací, 

darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 (dále jen „Směrnice“). Žádosti o dotaci musí být podány 

na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu č. 1 této Směrnice. 

 

Tematické oblasti: 

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

outdoor sportů, lesní školky apod.) Pokud se projekt bude týkat pozemku/ů, kterého/ých 

není žadatel majitelem nebo je pouze spoluvlastník/nájemce nebo vypůjčitel je povinen 

dodat s žádostí souhlas(smlouvu, atd.) ostatního/ch majitele/ů pozemku/ů.  

 

2. Péče o zeleň Prahy 5 tj. na náklady spojené s realizací terénních akcí (např. na 

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

výsadbu nových stromů a keřů, ozelenění a úpravu vnitrobloků, apod.) Pokud se projekt 

bude týkat pozemku/ů, kterého/ých není žadatel majitelem nebo je pouze 

spoluvlastník/nájemce nebo vypůjčitel je povinen dodat s žádostí souhlas (smlouvu, 

atd.) ostatního/ch majitele/ů pozemku/ů. 

 

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. Pokud se projekt bude týkat pozemku/ů, kterého/ých není žadatel 

majitelem nebo je pouze spoluvlastník/nájemce nebo vypůjčitel je povinen dodat 

s žádostí souhlas (smlouvu, atd.) ostatního/ch majitele/ů pozemku/ů. 

 

4. Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně 

žijících živočichů, vzácné flóry na území 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. Založení komunitních zahrad – tj. náklady spojené se založením komunitních zahrad. 

Pokud se projekt bude týkat pozemku/ů, kterého/ých není žadatel majitelem nebo je 

pouze spoluvlastník/nájemce nebo vypůjčitel je povinen dodat s žádostí souhlas 

(smlouvu, atd.) ostatního/ch majitele/ů pozemku/ů. 

 

Účel programu: Zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ Prahy 5 

 

Důvody programu: Zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ Prahy 5 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program:  

650 000 Kč 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 



150 000,- Kč  

 

Okruh způsobilých žadatelů: Právnické a fyzické osoby 

 

Lhůta pro podání žádostí: 17.12.2020 – 16.02.2021 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

 

 Dodržení formálních náležitostí žádosti 

 Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 

 Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 

 Zkušenost s již uskutečněnými projekty 

 Řádné vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 5 v předchozích 

obdobích 

 Přínos pro MČ Praha 5 a její občany  

 Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec Obecných pravidel:   

 podpořeny mohou být pouze projekty, které se konají, či objekty, které se nacházejí, na 

území MČ Praha 5 

 Pokud se projekt bude týkat pozemku/ů, kterého/ých je žadatel pouze spoluvlastník je 

povinen dodat s žádostí souhlas ostatního/ch majitele/ů pozemku/ů. 

 žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových 

žádostí o poskytnutí dotace. 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.04.2021 

 

 

Garant dotačního programu 

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5 

 

Informace o dotačním programu poskytuje: Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

ÚMČ Praha 5:  

Ing. Kateřina Knížková, tel.: 257 000 153, katerina.knizkova@praha5.cz  

Bc. Gabriela Hulová, tel.: 257 000 124, gabriela.hulova@praha5.cz  

 

 

 
Specifikace údajů v žádosti: 

Žádost o dotaci MČ Praha 5 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v písemné či 

elektronické podobě, vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se 

Směrnicí.  

Formuláře žádostí a obecná pravidla v podobě Směrnice jsou k dispozici na webových 

stránkách MČ Praha 5 (www.praha5.cz) a na Odboru správy veřejného prostranství a zeleně   

ÚMČ Praha 5.   

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky či 

náležitosti stanovené ve vyhlášeném programu a Směrnici nebudou posuzovány a budou 

vyřazeny z hodnocení. 
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Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze 

ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě 

o poskytnutí dotace. 

         

Místo a způsob podání žádosti:  
Vyplněné žádosti o dotaci společně se všemi přílohami lze ve stanoveném termínu podat: 

a) Osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v jednom vyhotovení 

v písemné podobě včetně požadovaných příloh na podatelnu ÚMČ Praha 5, nám. 14. 

října 1381/4, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 22,a to tak, aby byly dokumenty doručeny 

nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Každá žádost musí být zvlášť 

doručena v zalepené obálce včetně příloh, označená konkrétním názvem jednotlivého 

vyhlášeného programu, názvem příslušného odboru ÚMČ Praha 5, který je garantem 

programu, názvem nebo jménem a příjmením žadatele; 

b) elektronicky ve formě datové zprávy doručené z datové schránky žadatele do datové 

schránky Úřadu (ID yctbyzq) tak, aby byla doručena nejpozději poslední den lhůty pro 

podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného Programu, názvem 

gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele; 

c) elektronicky prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu 

elektronické podatelny Úřadu (podatelna@praha5.cz) tak, aby byla doručena nejpozději 

poslední den lhůty pro podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného 

Programu, názvem gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem 

a příjmením žadatele.  

 
 

 

Termín finančního vypořádání dotace: 

Nejpozději do 31. 1. 2022, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak. 

 

V Praze dne …………. 

 
Poznámka: Vyhlášení dotačních programu „Místo pro život a ekologické programy“  je podmíněno 

schválením rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2021. 

 
              

Přílohy: 

  

1.  Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 

2.  ŽÁDOST O DOTACI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 – NA ROK 2021 

 

 
 

 


