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Podmínk y soutěže Den Země 2011/2012

NÁZEV SOUTĚŽE: Den Země 2011/2012
CÍL SOUTĚŽĚ: Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
Podpora aktivit souvisejících s tématem mezinárodní osvětové
kampaně Den země. V rámci programu může být podpořena
činnost na realizaci tradičních akcí souvisejících s výše uvedeným
tématem.
- Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji
POPIS SOUTĚŽĚ:
veřejně prospěšných aktivit v environmentální oblasti, pro cílovou
skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové
kategorii, oslovené v podávaném projektu.
- Účelem soutěže je poskytnutí podpory na realizaci aktivit v podobě
úhrady vybraných nákladů akce.
-

TÉMATA:

Odpady, voda, ovzduší, půda, zeleň, zvěř, ochrana přírody a osvěta,
globální problémy environmentálního charakteru, podpora místních,
regionálních nebo fair trade produktů, apod.

Besedy, interaktivní výstavy, tradiční akce ke Dni Země daných
organizací pro různé cílové skupiny a věkové generace, jarmarky,
NÁVRH FOREM:
soutěže, kulaté stoly, …
Doporučená inspirace: www.nszm.cz/kampaně
27. 1. 2011 – vyhlášení soutěže
4. 3. 2011 – termín pro podávání přihlášek
9 - 10. 3. 2011 – hodnocení přihlášek (výběr 5 nejlepších)
23. 3. 2011 – vyhlášení výsledků (3 vybrané aktivity pro
HARMONOGRAM:
financování v r. 2011)
15. – 30. 4. 2011 – realizace aktivit za přítomnosti hodnotitelů
nejpozději 15. 6. 2011 – vyhlášení jednoho výherce pro rok 2012 (z
původních 5 nejlepších)

ODMĚNA

Záloha na úhradu uznatelných nákladů aktivity v následující výši:
r. 2011 – až do výše 5 000 Kč - každá ze 3 vybraných aktivit v r. 2011
r. 2012 – až do výše 8 000 Kč - jedna z 5 nejlepších aktivit z r. 2011
Pozn.: Po realizaci aktivity je žadatel povinen zálohu vyúčtovat. Tzn.
předložit originály účetních dokladů na výdaje spojené s realizací
aktivity, přebytek je žadatel povinen vrátit poskytovateli.
-

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI:
-

Soulad s mezinárodním termínem - 22. duben (povolená tolerance
termínu 15. – 30. dubna)
Soulad s cílem a vyhlášenými tématy

Přijaté žádosti budou posuzovat alespoň 3 hodnotitelé:
- rozsah a složení cílové skupiny
KRITÉRIA HODNOCENÍ:
- zapojení dalších partnerů, např. neziskových organizací,
podnikatelů, veřejnosti do realizace
- inovativnost
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Projekt je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Odbor rozvoje města

-

míra souladu projektu s principy udržitelného rozvoje

VYMEZENÍ OKRUHU Fyzické a právnické osoby působící na území města Kopřivnice
ŽADATELŮ: včetně místních částí.
LOKALIZACE AKTIVIT: Územní obvod města Kopřivnice včetně místních částí.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty do 20 dnů
po vyhlášení výsledků a po podpisu příslušné smlouvy/dohody.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který:
1. vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací aktivity
2. byl vynaložen v souladu s podmínkami soutěže
3. byl uhrazen v období uznatelnosti nákladu stanoveném
UZNATELNÉ NÁKLADY:
smluvním vztahem a vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti
a hospodárnosti
Např.: nákup odměn pro účastníky akce, medializace akce,
doprovodný program, občerstvení (mimo alkoholických nápojů),
moderátor, technické zabezpečení …
NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

Mzdové náklady, dary finanční i nefinanční povahy (netýká se nákupu
dárkových předmětů v rámci soutěží apod.).

Žádosti se předkládají písemně na předepsaném formuláři.
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečného vyžádání informací od
ŽÁDOSTI:
žadatele.
MÍSTO A ZPŮSOB Podatelna nebo Informace Městského úřadu Kopřivnice.
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: Žádost bude označena heslem „Den Země 2011/2012“.
Městský úřad Kopřivnice
Odbor rozvoje města
Oddělení strategického plánování
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Kontaktní osoba:
Ivana Rašková, DiS. (8. patro, dveře č. 804)
E-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 671, 731 134 199

Soutěž probíhá v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice a byla vyhlášena za
finanční podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
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