ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 4931/2011/1

datum: 18. 2. 2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená paní,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 17. 2. 2011, týkající se poskytnutí
těchto informací:
- Kolik financí bylo poskytnuto NNO- HNUTÍ DUHA- v letech 2000 - dosud („veškeré dotace, grantykteré protekly krajským úřadem směrem k organizaci Hnutí Duha“).
- Každoročně uvolňované finance od roku 2000 - dosud: na akce související s environmentální
výchovou, výzkumem perlorodky a úpravou toků- a jiné environmentální akce, které nemusejí přímo
souviset s Hnutím Duha
Vám sdělujeme toto:
V letech 2000 až 2003 nebyl podpořen z krajského rozpočtu žádný projekt v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ( dále EVVO). V roce 2002 byla jako součást Akčního plánu rozvoje kraje
zpracována krajská koncepce EVVO, která byla schválena krajskou samosprávou v březnu 2003. Jedním
z úkolů schváleného akčního plánu této koncepce bylo vypsání grantového programu pro rozvoj oblasti EVVO,
první grantový program byl vyhlášen na začátku roku 2004. Do roku 2008 včetně existoval tento grantový
program samostatně, od roku 2009 je podpora EVVO zařazena ve formě samostatného podopatření
(podprogramu) v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, který je vyhlašován odborem životního
prostředí, zemědělství a lesnictví. Od roku 2010 je k EVVO v rámci grantového programu přiřazena i oblast
vzdělávání a osvěty v oblasti zemědělství, včelařství a myslivosti.
V následující tabulce je přehled objemu finančních prostředků, které byly v jednotlivých letech
z krajského rozpočtu do rozvoje krajského systému EVVO vloženy a počet projektů, které v konkrétních letech
podpořeny.

Rok:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Částka (v Kč):
720 000
900 00
902 000
600 000
800 000
889 440
989 500
Cca 900 000

Podpořeno:
15 projektů
22
17
17
29
22
20
??
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Hnutí Duha, místní skupina České Budějovice, získalo v roce 2008 grant ve výši 30 000,- Kč na realizaci
projektu „Moudře s bioodpady- šance pro mládež“.

Od roku 2000 – dosud byly financovány dvě akce, které měly přímou souvislost s kriticky ohroženým
druhem perlorodky říční ( Margaritifera Linnaeus, 1758):
1. V roce 2008 a 2009 byla zpracována revitalizační studie povodí EVL Horní Malše, smlouva o dílo č.
SDL/OZZL/289/07, celková částka: 409 206,- Kč (cena vč. DPH)
2. V roce 2008 byl zpracován Inventarizační průzkum výskytu kriticky ohroženého druhu perlorodky
říční v toku Horní Malše, objednávka 01293/2008, celková částka: 26 224,- Kč (cena vč. DPH)
Hnutí Duha se na realizaci výše uvedených akcí nepodílelo.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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