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Příloha č. 2: 

 

Dokument „Minimální standardy pro zpracování projektových žádostí a příloh v rámci 

dotačního programu pro oblast životního prostředí“ 

 

1. Stanovení dotačního záměru v rámci jednotlivých podprogramů a jeho následné 

projednání. 

 

a) Podprogram 1 a 2 

 

 Základním předpokladem pro získání dotace je stanovení dotačního záměru, který odpovídá 

cílům daného podprogramu dotačního programu pro oblast životního prostředí. 

 V případě nejistoty, zda zvolený záměr odpovídá pravidlům zvoleného dotačního 

podprogramu, je možná konzultace na Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3. 

(kontakt: …) 

 Každý záměr, který vyžaduje účast dalších partnerů, aktérů a institucí musí být předem 

projednán a záznam o tomto projednání musí být připojen k projektové žádosti. 

 Participace (projednání) by měla předcházet zahájení zpracování prováděcího projektu. 

 Participace dotačního záměru může být samostatným předmětem (nebo pouze částí) žádosti 

o dotaci. 

 Participací je možné objednat u profesionálů. 

 Projekty výsadeb a obnov zeleně i  projekty hospodaření s dešťovou vodou by se měly 

v přiměřené míře řídit zásadami Městského standardu pro stromořadí a Standardy 

hospodaření se srážkovými vodami (obojí viz. https://iprpraha.cz/stranka/3948/praha-ma-

novou-prirucku-jak-sazet-stromy-v-ulicich) 

 

 

 

b) Podprogram 3 

 

 Na začátku je třeba si vytyčit konkrétní cíle a především přínos zvoleného záměru, dále stanovit 

komu bude projekt přesně určen a na základě tohoto připravit projednání (oslovení škol a 

školek, oslovení rodičů a dětí v rámci škol, zveřejnění záměru na sociálních sítích FB…) 

 Z předběžného projednání nebo průzkumu je třeba vyhotovit dokument, který bude přílohou 

žádosti o dotaci. 

 Aktivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty by měly být prováděny s dostatečnou 

mírou odbornosti, tedy osobami a subjekty, které mají v dané oblasti zkušenosti či kvalifikaci či 

alespoň odpovídající obecné předpoklady 

 Aktivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty by měly být plánovány a prováděny s 

ohledem na národní a regionální strategie a metodiky, tedy zejména Státním programem EVVO 

a EP na léta 2016-2025 (https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025), Cíle a 
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indikátory pro EVVO v ČR 

(https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi/$FILE/

OEDN-Cile_a_indikatory_EVVO-20200717.pdf) a Krajskou koncepcí EVVO HMP 

(https://portalzp.praha.eu/public/1e/a1/e3/2142601_639706_KK_EVVO_HMP_2016_2025.pdf

) 

 

 

2. Jednotlivé kroky při přípravě projektu v rámci dotačního podprogramu 1,2 

 V rámci samotné přípravy projektu je třeba si uvědomit, že dotace je určena pouze na 

neinvestiční záměry tzn. jejich realizace nebude vyžadovat ohlášení stavby nebo vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo dokonce stavební povolení. 

 Vždy se vyplatí zadat zpracování složitější prováděcí dokumentace včetně rozpočtu 

profesionálům, protože kvalita zpracování prováděcí dokumentace je jedním z hlavních 

hodnotících kritérií pro přidělení dotace. 

 Dále je třeba si uvědomit, že dotace na daný projekt bude poskytnuta pouze na části projektu, 

které souvisí s oblastí životního prostředí, tzn. dotace nebude poskytnuta např. na vybudování 

dětského hřiště nebo veřejného grilu… 

 je možné žádat o samostatnou dotaci na zpracování prováděcí dokumentace. V tomto případě 

se hodnotí návrh a podrobnost zadání pro zpracování prováděcí dokumentace, včetně 

odsouhlasení záměru na základě participace. 

 

2. Jednotlivé kroky při přípravě projektu v rámci dotačního podprogramu 3 

 

 Cíl projektu, včetně stanovení konkrétních prostředků k jeho dosažení, je hlavním 

předpokladem pro zpracování kvalitního obsahu projektu, který bude jedním z prioritních kritérií 

pro přidělení dotace.  

 Vysvětlete potřebnost projektu pro veřejnost (cílovou skupinu) Prahy 3. Jak se konkrétně změní 

situace po realizaci projektu? 

 Shrňte svoje předchozí zkušenosti a výsledky podobných projektů. 

 Při zpracování rozpočtu projektu se za uznatelné náklady považují pouze náklady přímo 

související s realizací projektu (např. úhrada lektorům, pořízení studijních materiálů…) 

 

Kontrolní seznam: 

 Projektový záměr je v souladu s cíli dotačního programu 
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 Projektová žádost je vhodně zařazena do příslušného podprogramu a je v souladu s jeho cílem 

 Všechny nejistoty a pochybnosti, pokud vznikly, byly projednány s kontaktním místem (…….) 

 U žádostí, kde je tato podmínka stanovena (viz standardy) byl záměr projednán se všemi aktéry 

a písemný záznam je připojen k žádosti 

 U žádostí, kde je tato podmínka stanovena (viz standardy) je součástí aktivit projednání 

realizace se všemi aktéry 

 U žádostí, které vyžadují stanovisko veřejné správy, např. v některém stupni územního řízení, 

je toto stanovisko připojeno k žádosti, nebo žádost alespoň přiměřeným způsobem tuto 

povinnost reflektuje 

 Jsou popsány aktivity projektu, tedy prakticky je popsán způsob dosažení cílů. Tam, kde je to 

účelné, je výchozí stav a postup realizace dokumentován např. výkresy, vizualizacemi, 

fotodokumentací. 

 V projektu byly odstraněny všechny chyby a vypořádány výhrady, které byly vzneseny ze strany 

poskytovatele v minulých letech, pokud je žádost předkládána opakovaně. 

 

 


