Zveřejnění „výzvy dotačního programu“
Statutární město České Budějovice vyhlašuje dotační program na podporu ochrany
životního prostředí v roce 2020 - formou příspěvku na celoroční činnost
Název výzvy: Dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020
Opatření č. 1 – Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě
a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti.
Vhodní žadatelé o dotaci: oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty dle odstavce 5.
Pravidel dotačního programu - www.c-budejovice.cz.
Cíle opatření: je oslovit občany města všech věkových kategorií tak, aby získali kladný postoj k ochraně přírody,
umožnit zaměřit se na ochranu životního prostředí ve všech možných oblastech a přicházet s novými náměty výchovy
obyvatel. Cílem je ochrana nejen životního prostředí, ale také živočichů, žijících v naší blízkosti (obojživelníci, ptáci,
motýli,…) včetně podpory chovu včel na Českobudějovicku se související osvětou pro širokou veřejnost.
Popis podporovaných aktivit:
V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti:
Oslavy svátků Země i živočichů, například: Den mokřadů, Den vody, Den meteorologie, Den ptactva, Den Země, Den
laboratorních zvířat, Den ptačího zpěvu, Den národních parků, Den otevírání studánek, Den životního prostředí, Den
květů, Den ochrany ozónové vrstvy, Den bez aut, Den hospodářských zvířat, Den ochrany zvířat, Den stromů, Den
biologické rozmanitosti, Úklid Země v akci 72 hodin a další; Zorganizovat výlety za poznáváním přírody a živočichů
nebo výchovné pobyty v přírodě; výukové programy, pořádání soutěží o životním prostředí; zájmové kroužky dětí,
mládeže i dospělých; Možnost vybudování naučné stezky nebo zajištění údržby stávajících naučných stezek; Pořádat
akce na záchranu živočichů (např. obojživelníků, včel a užitečného hmyzu, ryb, netopýrů, ježků, motýlů atd.);
Poradenství pro obyvatele na rozmanitá ekologická témata; besedy s občany; Vydávání tiskovin s tématikou ochrany
přírody a zvířat (omalovánky, pohádky, říkanky, pexesa, pracovní listy…); Práce ve stávajících přírodních zahradách
nebo budování nových zahrad; Aktivity podnikané včelaři sloužící ke vzdělávání, též k obnově chovu včel (zahrnuje
obnovu a modernizaci včelařského vybavení) a také podpora opatření vedoucích ke zlepšení dostupnosti nektaru a
pylu pro včely a jiný hmyz; Péče o vzácné přírodní lokality ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností magistrátu města České Budějovice.
Alokovaná částka:
1.600.000 Kč
Výše poskytnuté dotace: minimální výše dotace nestanovena
maximální výše dotace 100.000 Kč
Kontaktní údaje na administrátora:
Magistrát města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, vchod č. 3, odbor ochrany životního prostředí v 3. patře, kontaktní
osoba Ing. Radim Janouch, č. dveří 323, e-mail: janouchr@c-budejovice.cz , tel. 386 801 120
Termín zahájení přijímání žádostí:
Termín uzávěrky příjmu žádostí:

4. 2. 2020
4. 3. 2020

Odkaz na Pravidla: Náležitosti žádosti o příspěvek včetně povinných příloh stanoví Pravidla dotačního programu
města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020, která jsou ke stažení na internetu
www.c-budejovice.cz v sekci Dotace – oblast ochrany životního prostředí.
Způsob doručení žádosti: žádost se podává pouze elektronicky.
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