INFORMAČNÍ CENTRA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY,
VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY – PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE!
1. Popis projektu
Širším cílem projektu byl UDRŽITELNÝ ROZVOJ EVVO v Olomouckém kraji, tedy cíl odpovídající hlavním závěrům
přijaté koncepce EVVO v kraji. Bezprostředním cílem byl vznik modelové KRAJSKÉ SÍTĚ SLUŽEB EVVO s cílem
působit na občany kraje ve smyslu environmentálně odpovědného jednání k životnímu prostředí.
Specifické cíle projektu:
1. Vytvořit zcela novou MODELOVOU KOMPLEXNÍ KRAJSKOU SÍŤ SLUŽEB EVVO jako prioritní podmínku pro
směřování lidských aktivit k udržitelnému rozvoji míst a obcí v Olomouckém kraji, předcházení vzniku
ekologických problémů. Tato síť zapojuje občany do rozhodování o otázkách životního prostředí, podporuje
aktivity a diskusi, společnou občanskou poradu a spolupráci při řešení místních ekologických problémů.
2. ROZŠÍŘIT A ZKVALITNIT činnost stávajících environmentálních center, stabilizovat a profesionalizovat jejich
činnost, vytvářet podmínky pro stálou a v celém regionu dostupnou komplexní a pestrou nabídku rozličných
vzdělávacích a informačních akcí pro veřejnost zaměřených na životní prostředí.
3. ZALOŽIT 5 NOVÝCH ENVIRONMENTÁLNĚ PORADENSKÝCH CENTER, která slouží k zvyšování ekologického
povědomí občanů (podnikatelů, úředníků, pedagogů, lídrů a dalších). Další menší specifické poradenské centrum
vzniká přímo v Olomouci. Všem občanům kraje umožňuje dostupnost nabízených informací a vzdělání v EVVO.
4. SYSTEMATICKY SEZNAMOVAT veřejnost s environmentální legislativou, informovat o jejich právech,
příležitostech a povinnostech v environmentální oblasti, informovat o postupech založených na metodice a
přístupech aktivit typu Místní Agendy 21.
5. VYUŽÍT POTENCIÁLU dalších specifických institucí (podnikatelské subjekty, veřejná správa, správa chráněných
přírodních území, nevládních hnutí) pro zapojení do činnosti EVVO formou specifických programů EVVO.
6. VYTVOŘIT NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA vázaná na provoz unikátního nízkoenergetického domu v Horce nad
Moravou umístěného v 15 hektarovém vzdělávacím biocentru. Dále projekt vytváří další pracovní úvazky vázané
na projekt a spojené s aktivitami a službami, které obsahuje. Projekt obsahuje plán a činnosti, které vedou k
zvýšení pravděpodobnosti udržení pracovních míst i úvazků po ukončení projektu. Formou komunitních projektů
zakládá dobrovolnická centra při 5 krajských environmentálních centrech.
7. PROPOJIT AKTIVITY EVVO v komplexním programu.

2. Cílové skupiny
Projekt byl zaměřen na tyto cílové skupiny:
NNO, spolky a církve – zaměstnanci, dobrovolní pracovníci, členové.
Pedagogičtí pracovníci
Pracovníci veřejné správy (členové zastupitelstev, pracovníci úřadů a orgánů ochrany přírody) a veřejných institucí
(knihovny, muzea, ZOO, botanické zahrady, informační střediska atd.)
Podnikatelské subjekty
Účastníci vzdělávacích, osvětových a informačních akcí, široká veřejnost.
3. Partneři projektu
Projekt měl 15 aktivně zapojených partnerských organizací na úrovni obcí a kraje (města Šumperk a Přerov, obec
Horka nad Moravou, Olomoucký kraj). Dále byl zapojen podnikatelský subjekt (Ecological Consulting, a.s.),
příspěvkové organizace (Ornitologická stanice při muzeu Přerov, DDM Vila Doris, Zdravotní ústav města Olomouce,
Národní památkový ústav - Hanácký skanzen Příkazy), organizační složka státu (Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR) a neziskové organizace (ČSOP Iris Prostějov, Brontosaurus Jeseník, Sagittaria, Astacus, ARPOK).

4. Rozpočet projektu
Předpokládané celkové náklady
projektu /v Kč/
18 877 000

Financování /v Kč/
25% státní rozpočet
75% Evropský sociální fond
4 719 250
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Skutečné náklady projektu /v Kč/
18 119 115

Financování
25% státní rozpočet
75% Evropský sociální fond
4 547 779
13 643 336

Celkové náklady projektu dosáhly 18.339.430,- Kč. Po odečtení příjmů činily celkové uznatelné náklady
projektu 18.191.115,- Kč. Projekt získal dotaci z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ),
Opatření 4.2. Specifické vzdělávání, grantové schéma Ministerstva životního prostředí Síť
environmentálních a poradenských center, ve výši 100% z celkových uznatelných nákladů.
Přehled nákladů jednotlivých partnerů na projektu:
Název partnera
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého
kraje, o.ps.
ČSOP Astacus
Ecological Consulting, a.s.
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Horka nad Moravou
ČSOP IRIS Prostějov
Olomoucký kraj
Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
Statutární město Přerov
Národní památkový ústav – skanzen Příkazy
Sagittaria
Město Šumperk
DDM Vila Doris Šumperk
Zdravotní ústav Olomouc
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Statutární město Olomouc
PROJEKT CELKEM

Náklady CELKEM
460 612,30
79 989,10
437 511,14
2 637 006,06
95 000,00
3 011 077,57
249 900,00
2 149 929,00
168 945,00
292 828,60
323 007,00
177 317,82
1 497 342,40
68 528,00
639 258,90
6 051 176,85
18 339 429,74

5. Časový průběh projektu
Realizace projektu byla zahájena v září 2006 a projekt byl ukončen v srpnu 2008.
Příprava projektu
Podání žádosti
Podpis smlouvy o financování
Realizace projektu
Závěrečné vyúčtování projektu

01-03/2006
3.4.2006
26.7.2006
1.9.2006-31.8.2008
10/2008

6. Výstupy projektu
Ekologické poradenství:
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-

Bylo zřízeno 6 ekoporaden (Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a Sagittaria
pro město Olomouc, ČSOP Iris pro Prostějov, Ornitologická stanice pro Přerov, DDM Vila Doris pro
Šumperk a Brontosaurus pro Jeseník)
Ekoporadny byly vybaveny základním vybavením pro realizaci ekoporadenské činnosti
Ekoporadci ze všech ekoporaden byli během dvou let projektu průběžně školeni tak, aby mohli zajišťovat
kvalitní informační servis o otázkách životního prostředí
Bylo zodpovězeno přímo, telefonicky či e-mailem 4 200 dotazů (častým tématem dotazů byly úspory
energie a třídění odpadů)
Bylo vytvořeno a publikováno 50 typů informačních materiálů pro občany.

Akce pro veřejnost:
- Uskutečnilo se 220 akcí.
- Akce navštívilo 43 500 účastníků.
- Pro laickou veřejnost, nejčastěji rodiny s dětmi, byly realizovány exkurze na zajímavá místa regionu
doplněná o odborný výklad, akce se soutěžemi, diskuze, promítání a výstavy.
Vzdělávání pro odbornou veřejnost:
- Uskutečnilo se 165 seminářů, workshopů a exkurzí.
- Akce navštívilo 3 800 účastníků.
- 90 vzdělávacích akcí bylo věnováno učitelům přírodovědných oborů ve vazbě na témata o životním
prostředí, 46 seminářů bylo určeno pracovníkům státní správy a 12 podnikatelům.
- Proběhlo 14 workshopů pro partnerské organizace projektu se zaměřením na rozvoj organizace, budování
kapacit, projektový management. Cílem těchto školení bylo přispění k profesionalizaci organizací a
zabezpečení jejich fungování i po ukončení tohoto projektu.
Komunitní projekty:
- Realizovalo 5 partnerských organizací.
- Uskutečnilo se 65 akcí.
- Komunitní projekty byly zaměřeny na praktickou spolupráci s občany a jejich zapojení do rozhodovacího
procesu o využití nejbližšího okolí, včetně praktických realizací.

7. Dopady projektu
Projekt „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty – Přírodě Olomouckého Kraje“ znamenal
historicky největší příliv financí do oblasti EVVO v Olomouckém kraji. Zároveň znamenal historicky nejrozsáhlejší
spolupráci organizací věnujících se EVVO v regionu.
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