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Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
• I MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl. m. Prahy pro rok 2020

podle ustanovení lOc zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
a zákona č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o hlavním městě Praze)

(dále jen .‚Program“)

1. Hlavní město Praha (dále jen ‚HMP“) poskytuje dvouleté granty hlavního města Prahy formou
dotací na účel stanovený v článku A. Programu (dále jen „Účel“).

2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen
.‚Dotace“). Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu lOa odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech.
HMP může změnit podmínky pro poskytnutí Dotace uvedené v Programu. pokud by došlo ke změnám
souvisejících předpisQ.

3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen
..Žadatel).

4. Žadatel podává žádost o poskytnuti grantu hlavního města Prahy v oblasti životního prostředí (dále
jen ‚%ádosť), jejíž vzor je přílohou č. 1 Programu. Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací. Žádost
je evidována v centrální databázi „Granty Magistrátu hlavního města Prahy“. Žadatel je povinen na
výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.

5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje
věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální
zajištění, popis přínosu. položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným
cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).

6. Lhůta pro podání Žádosti je od 30. 12. 2019 do 15. 1. 2020 včetně. Opravy, úpravy
a dopMování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti s výjimkou chyb v psaní
a počtech.

7. Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování Žádosti odborem
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor
MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u pracovníků odboru:

• Ing. Václav Saifrt, kancelář č. 465 - tel. 236 00 5826. e-mail: Vaclav.Saifrtjprána.eu
• Ing. Milič Solský, Ph.D. kancelář č. 465 - tel. 236 00 4378, e-mail: Milic.Solskypraha.eu
• Ing. Petra Špatenková, kancelář Č. 465 - tel. 236 00 3304, e-mail: Petra.Spatenkova(Jpraha.eu
• Mgr. Ing. PctrHolý, kancelář Č. 463b -tel.236004257, e-mail: Petr.Holvpraha.eu
• Ing. Vendula Audolenská. kancelář č. 463b - tel. 236 00 4287. e-mail:

Vendula.Audolenskapraha.eu
• Ing. Alena Kotousová. kancelář Č. 463b — tel. 236 00 4260, e-mail: Alena.Kotousovapraha.eu
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Mgr. Tereza Líbová. kancelář č. 454 — tel. 236 00 4340, e-mail: Tereza.LibovaJpraha.eu
Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

8. Program a vzor Žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách HMP www.praha.eu — záložka

„O MĚSTĚ, sekce ‚Finance, položka „Dotace a granty‘. a dále položka „Životní prostředí a

energetika‘.
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