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zatěžují a zároveň jsou 
zdravé. Jak je poznám? 

Odpověď jsem našla
v EKOPORADNĚ .“

Martina, 36 let
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Vážení čtenáři,

každý z nás se jednou dostal do situace, kdy potřebujeme řešit problém, který se týkal 
přímo nebo nepřímo životního prostředí. Takový případ může nastat při rozhodování 
o zateplování domu, které nám přináší nejen úsporu fi nancí, ale nepřímo pomáhá 
šetřit neobnovitelné přírodní zdroje. Rozhodujeme se při každodenních životních situ-
acích. Při nákupu zboží v obchodech však řada z nás nemá dostatek informací a zna-
lostí o tom, jaké jsou dostupné ekologické výrobky na trhu (potraviny, oblečení, kos-
metika), v domácnosti pak denně řešíme, jak ekologicky a zároveň šetrně nakládat 

například s energiemi, odpady či vodou. 

V současné době máme výhodu, že při rozhodování nám pomáhají ekoporadny 
a environmentální centra. Téměř všechny již standardně nabízejí vedle klasického 
poskytování environmentálních informací a poradenských služeb i vzdělávací akce, 

semináře, přednášky, diskuse s odborníky určené pro školy i veřejnost.

Záměrem publikace, kterou právě dostáváte do rukou, je seznámit Vás s celkem 30 pro-
jekty, které v letech 2005–2007 podpořilo Ministerstvo životního prostředí částkou 
350 milionů korun a které byly zaměřeny na vytváření sítí environmentálních in-
formačních a poradenských center. V těchto projektech spolupracovalo celkem 281 
organizací, z nichž největší podíl měly neziskové organizace (celkem 138 subjektů), vý-
znamné zastoupení měla veřejná správa (67 obcí nebo krajů), neméně významnými 
partnery v projektech byli podnikatelé, příspěvkové organizace a školy. Finanční zdroje 
pro vznik výše uvedených sítí pocházely z Evropského sociálního fondu (Operační 

program Rozvoj lidských zdrojů) a státního rozpočtu České republiky. 

Díky výše uvedeným prostředkům se nám podařilo zvýšit dostupnost služeb ekopora-
den, a to především vůči občanům, školám, obcím i úřadům. Specifi kem těchto služeb 
je, že jsou poskytovány zdarma (ekoporadenství) či za nízký poplatek (vzdělávací pro-

gramy) a je u nich garantována kvalita a aktuálnost informací. 

V rámci zrealizovaných projektů byly postupně osloveny nebo ovlivněny desítky tisíc 
osob. Doufám, že se mezi spokojené a trvalé klienty ekoporaden a environmentálních 
center velmi brzy zařadíte i Vy a budete se díky nestranným a vyváženým informacím 

a radám rozhodovat a jednat ve prospěch environmentálně šetrnějších řešení.

Ing. Tomáš Kažmierski
Ředitel odboru environmentálního vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí

www.ekoporadny.cz 
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CZ Biom – České sdružení pro Biomasu
Drnovská 507
161 06 Praha 6
tel.: +420 721 411 110
e-mail: sekretariat@biom.cz
www.czbiom.cz

Korespondenční adresa:
Bystřická 522/2
140 00 Praha 4

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.czbiom.cz
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 11 000 000 Kč

Projekt byl zaměřen na vzdělávání a spolupráci v odpadovém hospodářství. 
Byly do něj zapojeny tyto obce: Bezdružice, Černošín, Kladruby, Horšovský Týn, Hra-
dec, Přeštice, Dobřany, Zruč-Senec, Rokycany, Spálené Poříčí, Blovice, Švihov, 
Horažďovice (Plzeňský kraj), Hartmanice a Mladá Vožice (Jihočeský kraj).

Byl výjimečný tím, že propojil odborníky z nevládní ekologické a podnikatelské 
sféry s místními obcemi a svazky obcí. Díky vzájemné spolupráci došlo ke zlepšení 
informačních služeb pro veřejnost a k aktivnímu zapojení veřejnosti do zkvalitnění 
místního systému nakládání s odpady. Zároveň projekt přinesl zapojeným obcím pří-
ležitost ke kvalitnímu a bezplatnému proškolení jejich zástupců a k realizaci praktické-
ho pilotního projektu ve vybrané části obce. V každém ze 4 bloků týdeních školení 
bylo proškoleno vždy více než 30 osob. Zejména šlo o zaměstnance partnerských obcí 
a asistenty projektu.

Praktickou část projektu představovaly informační kampaně. Občané v patnácti 
obcích zapojených do projektu měli od srpna do října 2007 příležitost setkat se v uli-
cích s pracovními týmy, které jim radily, jak správně nakládat s odpady.

BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO PODPORU PLNĚNÍ PLÁNU 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ A KRAJE S ÚČASTÍ 

VEŘEJNOSTI V PLZEŇSKÉM A JIHOČESKÉM KRAJI
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CENIA, 
česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8
100 05 Praha 10
tel.: +420 267 225 111, +420 267 225 213
e-mail: info@cenia.cz, usv@cenia.cz
www.cenia.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: www.cenia.cz/USV
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 14 000 000 Kč

Projekt se snažil pomocí komplexního hodnocení hledat možnosti, jak by organizace 
mohly fungovat efektivněji a s co nejmenším vlivem na životní prostředí. Pro-
jekt seznamoval zejména malé a střední podniky, veřejnou správu a instituce, nevlád-
ní neziskové organizace, vysoké školy, ale i širokou veřejnost s principy udržitelné spo-
třeby a výroby (dále jen USV). Součástí projektu bylo zřízení čtyř informačních center 
(IC) a jednoho kombinovaného informačního a vzdělávacího centra (VC). V rámci pro-
jektu vznikly výukové a propagační materiály, vzdělávací programy k tématu USV, jak 
v tištěné, tak v elektronické podobě.

Hlavní částí projektu bylo převzetí, doplnění a odzkoušení nové metodiky Hod-
nocení možností inovací USV, která byla vyvinuta v obdobném projektu. Tuto me-
todiku jsme převzali, doplnili o část odpovědného nakupování a v rámci dlouho-
dobého kurzu Manažer USV jsme ji ověřili v praxi. Výsledkem je proškolení téměř 30 
osob v aplikaci této metodiky v rámci kurzu Manažer USV, zapojení celkem 10 orga-
nizací, ve kterých byly navrženy projekty s následujícími efekty: ekonomické příno-
sy téměř 19 mil. Kč/rok, investiční náklady 115 mil. Kč, prostá doba návratnos-
ti 6,7 let, úspora emisí CO2 téměř 2200 tun/rok.

Další součástí projektu byla tvorba výukových a propagačních materiálů k tématu 
USV. Byla vydána řada příruček, letáků a také obsáhlejší publikace Manuál USV. Ma-
teriály jsou doplněny výukovým programem pro školy (žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
a 1. a 2. ročníků SŠ).

PARTNERSTVÍ PRO UDRŽITELNOU SPOTŘEBU A VÝROBU
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Centrum pasivního domu
Údolní 33
602 00 Brno
tel.: +420 511 111 814
e-mail: katerina.tydlackova@pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.sit.pasivnidomy.cz
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 6 500 000 Kč

Cílem projektu bylo rozšířit nabídku stávajících poradenských center a center sítě 
EVVO o problematiku úspor energie ve stavebnictví, s cíleným zaměřením na 
pasivní domy. Projekt byl zaměřen na širokou laickou veřejnost.

Díky projektu vznikla síť 9 poraden v 8 krajích ČR, která pořádala semináře o pa-
sivních domech a poskytovala osobní, telefonní, emailové poradenství zájemcům 
o stavbu či rekonstrukci domu.

Hlavními aktivitami sítě bylo poskytování poradenství, pořádání seminářů a poraden-
ských fór o pasivních domech, vydávání informačních publikací o pasivních domech 
a školení odborných poradců sítě.

Efekt sítě poradenských center byl zjišťován prostřednictvím průzkumu mezi účastní-
ky projektu, kteří vyjádřili vysokou spokojenost se službami projektu (80 %). Přes 
22 % lidí se díky projektu rozhodlo pro stavbu pasivního domu, přes 11 % změ-
nilo návrh domu na pasivní nebo změnilo již navrhnutý pasivní dům a 10 % 
lidí se podařilo najít dodavatele pasivního domu nebo jeho komponent.

Semináře byly nejvíce navštěvovány lidmi, kteří mají v úmyslu v nejbližší době ře-
šit své bydlení. Více než polovina respondentů průzkumu (52 %), tj. téměř 400 osob, 
chce začít do dvou let od návštěvy semináře nebo poradenství stavět dům. Z nich již 
1% lidí pasivní dům postavilo, 10 % je ve fázi realizace a 30 % ve fázi návrhu pasivního 
domu. V následujících letech se tedy můžeme díky projektu těšit na řádný pří-
růstek energeticky úsporných domů, což bylo cílem projektu.

SÍŤ CENTER PASIVNÍHO DOMU
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ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
tel.: +420 257 762 036
e-mail: info@cev-zvonecek.cz
www.cev-zvonecek.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.cev-zvonecek.cz
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 10 000 000 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit a zajistit provoz 4 infor-
mačních center ve Vraném nad Vltavou, ve Svatém Janu 

pod Skalou, ve Voticích a v Táboře. V rámci projektu se podařilo uspořádat 500 infor-
mačních, vzdělávacích a osvětových akcí nejen v těchto centrech, ale i v jiných mís-
tech Středočeského, Jihočeského a Západočeského kraje. Tímto způsobem se podařilo 
plošně pokrýt větší část regionu a oslovit větší počet osob.

Pro specifi cké cílové skupiny – veřejná správa, veřejné instituce, NNO a podnikatel-
ské subjekty – byly připraveny především vzdělávací semináře s různými tématy 
problematiky životního prostředí a jeho ochrany. Pro cílovou skupinu – veřejnost – 
bylo připraveno široké spektrum akcí od informačních stánků přímo v jednotlivých 
obcích, přes exkurze a přednášky po workshopy a výstavy. V rámci projektu bylo vy-
tvořeno 14 publikací, z toho 2 multimediální v elektronické podobě. Publikace slou-
ží především k podpoře a využití při realizaci EVVO dalšími organizacemi i pro infor-
movanost obyvatel regionu. Posledním produktem byla vzorová obecní koncepce 
EVVO pro obec Vrané nad Vltavou.

DOPLNĚNÍ SÍTĚ CENTER EVVO
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České Švýcarsko, o.p.s.
Křinické nám. 1161/10
407 46  Krásná Lípa
tel.: +420  412 383 000
e-mail: ops@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: 
http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/
informacne-vzdelavaci-system/
Realizace projektu: leden 2006 – leden 2008
Výše dotace: 9 276 900 Kč

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o tématu udržitelného rozvoje, zlepšit infor-
movanost v oblasti environmentální problematiky a zvyšováním kvalifi kace pracovní 
síly podpořit rozvoj v oblasti služeb a podnikání v souladu s principy udržitelného roz-
voje. Specifi ckým cílem projektu bylo vytvořit a zavést modelový systém EVVO 
a kvalitní a dostupnou informační síť v chráněných územích a oblastech Natu-
ry 2000 v regionu Českého Švýcarska a zavést standardy pro provozování šetr-
né turistiky v územích s vysokou přírodní hodnotou. Systém byl propojen se stá-
vající sítí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Byly vytvořeny a inovovány vzdělávací moduly – například Zelená známka a pod-
nikání v chráněných územích nebo Ekominimum pro každého.

V rámci projektu bylo otevřeno nové informační středisko v Děčíně a rozšířeny 
a zkvalitněny služby stávajících informačních středisek (v Krásné Lípě, na Mezní 
Louce) v souladu s principy šetrné turistiky a doplněny aktivity v těchto centrech o po-
radenské služby, vč. ekoporadny (Ekoporadna Českého Švýcarska).

Odborné průvodcovské služby na vytvořených průvodcovských trasách v regionu 
byly obohaceny o zavedení standardu pro šetrnou turistiku a organizovaní 
osvětových pobytů zohledňujících specifi ka chráněných území.

INFORMAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V CHRÁNĚNÝCH 
ÚZEMÍCH ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
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DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Husova 45
370 05 České Budějovice
tel: +420 385 311 019
e-mail: daphne@daphne.cz
www.daphne.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.zdravakrajina.cz
Realizace projektu: únor 2006 – únor 2008
Výše dotace: 7 416 020 Kč

Cílem projektu bylo přispět ke snaze napomáhat přízni-
vějšímu vlivu lidského hospodaření na přírodu a kra-

jinu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle byla především pomoc zemědělcům a uži-
vatelům půdy (řešení problémů s hospodařením, možnosti dotací na šetrné 
hospodaření, legislativa atd.) a podpora lepší spolupráce mezi sférami zeměděl-
ství a ochrany přírody. Zdravá krajina též přispěla ke všeobecnému povědomí o vý-
znamu lidského hospodaření pro příznivý stav přírody a krajiny.

Mezi konkrétní činnosti projektu patřily: poradenství a osvěta pro zemědělce, fa-
remní plánování, výukové a zážitkové programy o krajině pro školy a veřej-
nost, faremní a pastevecké praxe pro studenty a zájemce o přírodu, exkurze 
na farmy, praktické publikace („Rádce“) pro zemědělce.

V průběhu projektu bylo poskytnuto 100 osobních konzultací na farmách a stejně 
tolik vyřešených a písemně zpracovaných problémů, návrhy změn hospodaření na 
5 kompletních farmách, vyšla příručka „Praktický rádce“ rozeslaná 150 zeměděl-
cům na Českobudějovicku, „Praktický rádce pro hospodaření v krajině Českého 
lesa“ pro zemědělce v CHKO Český les, vytvořena pocitová stezka, geologická expo-
zice a naučné panely o krajině na Stanici „Pomoc přírodě“ v Týně nad Vltavou, 2 nové 
výukové programy o krajině navštívené více než tisícem lidí, uspořádány farem-
ní a pastevecké praxe s doprovodným programem o přírodě absolvované stovkou stu-
dentů a zájemců o přírodu, žáci 15 tříd z různých škol absolvovali exkurzi na 7 zají-
mavých farmách v jižních Čechách.

ZDRAVÁ KRAJINA
Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu 

hospodaření šetrného k přírodě a krajině
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Český svaz ochránců přírody
Ústřední výkonná rada
Michelská 5
140 00 Praha 4
tel.: +420 222 516 115
e-mail: info@csop.cz
www.csop.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: 
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_
id=1004&m2_id=1145&m3_id=1336&m_id_old=1145
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 15 800 000 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit síť informačních a vzdělávacích center v chráně-
ných krajinných oblastech (CHKO), vytvořit v 7 informačních centrech nová 
pracovní místa a zvýšit kvalifi kaci pracovníků všech infocenter. Služby infocenter 
jsou zaměřeny na konečné cílové skupiny – místní občany, samosprávu, zemědělce, 
majitele lesních pozemků a návštěvníky CHKO.

Nová infocentra byla vytvořena v CHKO Bílé Karpaty, Beskydy, Poodří, Žďárské vrchy, 
Český les, Moravský kras a Český ráj. Jejich pracovníci se pravidelně školili a realizova-
li 60 pilotních projektů, v nichž si vyškolení v praxi ověřili fungování zvolených me-
tod. Na závěr byly výsledky těchto projektů zpracovány do databáze standardních 
výstupů, která může být pracovní pomůckou pro informační střediska a ekocentra i na 
území mimo CHKO. Databázi lze najít na adrese: www.csop.cz/komet.

SÍŤ VZDĚLÁVACÍCH A INFORMAČNÍCH CENTER 
V CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTECH ČR



10

ČSOP Valašské Meziříčí
U Rajky 15, PS 49
757 01 Val. Meziříčí
tel.: +420 571 621 602
e-mail: valmez@ochranci.cz
www.ochranci.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
http://ochranci.cz
Realizace projektu: březen 2006 – březen 2008
Výše dotace: 11 998 680 Kč

Cílem projektu bylo vybudování a provoz informačních 
a poradenských center na východní Moravě, zpřístupnění 
a popularizace ochrany přírody, environmentální ško-
lení různých skupin obyvatel i podpora tradičních va-
lašských lidových zvyků a řemesel. Celkem bylo uspo-
řádáno přes 500 jednorázových i vícedenních akcí, 
které navštívilo více než 10 000 účastníků.

Informační a poradenská centra byla založena ve Valašském Meziříčí, na Pulčí-
ně, na Pustevnách, v Bystřičce, Teplicích nad Bečvou, Hulíně, Kroměříži a Bar-
tošovicích na Moravě. Bezkonkurenčně nejvytíženější bylo IC Pustevny na turisticky 
nejexponovanějším místě Beskyd, v němž se při poutích a jiných větších akcích vystří-
dalo přes pět set návštěvníků denně.

Byly uspořádány desítky odborných seminářů, zaměřených především na ochranu 
přírody a krajiny a podporu biodiverzity v přírodě – ochranu mokřadů, plazů, ptá-
ků, obojživelníků aj., ale třeba i tradičních ovocných dřevin. Důležitou součástí projek-
tu byla práce s tzv. sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. Aktivity byly zamě-
řeny především na Romy v místní části Vsetína Poschla, děti z dětských domovů 
(víkendové pobyty v Beskydách), na seniory, klienty azylového domu a matky s dět-
mi. Samozřejmou součástí projektu byly také osvětové přednášky, ať už o ochraně 
přírody a krajiny obecně, nebo ke konkrétním aktuálním tématům (ohrožení velkých 
šelem, silniční doprava, průmyslové stavební záměry, životní prostředí ve městech 
a obcích, …).

Pracovníci informačních center se účastnili desítek správních řízení o zásazích do ži-
votního prostředí a vyjednávání o postupech, jak podporovat dodržování zákonů 
o ochraně přírody.

VALAŠSKÉ CENTRUM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Vybudování a činnost environmentálního informačního 

a poradenského centra ČSOP Valašské Meziříčí a sítě 
poradenských a vzdělávacích míst
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ENKI o.p.s.
Dukelská 145
379 01 Třeboň
tel.: +420 384 724 346
e-mail: enki@enki.cz
www.enki.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.mokrady.cz
Realizace projektu: říjen 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 8 568 000 Kč

Cílem projektu bylo zvýšit znalosti lidí, kteří různým způsobem ovlivňují stav mok-
řadů a pohyb a funkci vody v krajině. Speciální pozornost byla věnována rybní-
kům a jejich racionálnímu a šetrnému managementu, obnově mokřadních 
biotopů a způsobu uplatňování Rámcové směrnice o vodách. Velká pozornost byla 
věnována i kvalitě vody v rekreačních nádržích a možnostem jejího zlepšení a také 
vlastnostem mokřadů z pohledu různých skupin organismů. Velmi významné jsou též 
informace o pohybu vody v krajině a metodách zpomalení odtoku i z hlediska 
boje proti globálnímu oteplování.

Série kurzů a seminářů byla připravena pro různé složky veřejné správy a samo-
správy, projektanty vodních děl, rybáře, členy a pracovníky neziskových orga-
nizací i laickou veřejnost. Prezentace z těchto kurzů jsou umístěny na webové strán-
ce projektu a mohou být volně využity. Účastníci kurzů obdrželi volně šiřitelné CD 
s přednáškami i doplňujícími materiály. Vedle přednášek absolvovali účastníci více-
denních kurzů i praktické ukázky v terénu. Semináře zaměřené na samosprávu upo-
zornily i na řadu možností, jak vhodným využitím mokřadů (například rybníky a vod-
ní toky v obcích a jejich okolí) zkvalitnit životní prostředí a na možnost využití dotačních 
prostředků pro zdokonalení jejich funkce. Celá problematika je rovněž náplní putovní 
výstavy. V rámci projektu vznikla síť 18 informačních a poradenských center, při-
čemž část pracovníků zabezpečujících jejich činnost absolvovala speciální obsažný 
kurz.

SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍCH A INFORMAČNÍCH CENTER 
PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ
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Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s.
Kotlářská 53
603 00 Brno
tel.: +420 774 710 391
e-mail: pdavid@eposcr.cz
www.eposcr.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: www.agro-envi-info.cz
Realizace projektu: březen 2006 – únor 2008
Výše dotace: 13 743 294 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit síť informačních center, jejíž hlavní náplní bylo předá-
vat zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy informace o agroenvi-
ronmentálně orientovaných programech MZe a MŽP a radit, jak těchto programů vyu-
žívat; dále informovat a vzdělávat o možnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady a o ekologickém zemědělství.

Některé aktivity projektu se zaměřily také na veřejné instituce (školy), neziskové orga-
nizace (střediska ekologické výchovy a vzdělávání) a veřejnost. Vedlejším cílem pro-
jektu bylo prostřednictvím pilotních projektů (Síť ukázkových ekologických farem, 
Biopotraviny do škol, Systém třídění, svozu a zpracování biologického odpadu v zá-
jmovém mikroregionu) zvýšit poptávku po produktech pocházejících z ekologického 
zemědělství, a tím podpořit rozšíření trvale udržitelných zemědělských systémů.

V rámci projektu bylo podpořeno 3 821 osob, kterým byly předány informace při in-
dividuálním nebo skupinovém poradenství. Byly zřízeny internetové učebny 
v Besedě (Jihlava) a v agentuře ZERA (Náměšť nad Oslavou) a zprovozněny ekologické 
knihovny tamtéž. Byly vydány informační materiály – informační letáky, metodické 
listy, rukověti a manuály.

SÍŤ INFORMAČNÍCH CENTER ZAMĚŘENÝCH NA 
AGRO-ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY V JIHOMORAVSKÉM 

KRAJI A KRAJI VYSOČINA
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Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání, Brno
Lipová 20
602 00 Brno
tel.: +420 517 385 429
e-mail: medek@lipka.cz
www.lipka.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.evvojmk.net
Realizace projektů: červen 2005 – srpen 2008
Výše dotace: 16 296 000 Kč + 11 704 000 Kč

Cílem dvou na sebe navazujících projektů bylo vybu-
dování a podpora sítě organizací, které poskytují 
ekologické poradenství veřejnosti i komerční sféře 
na území Jihomoravského kraje. Vzniklo tak 21 ekolo-
gických poraden, které celkem zodpověděly více než 

14 500 dotazů. Kromě poradenských aktivit byly prostředky využity na zapojování 
veřejnosti do ochrany přírody formou průvodcovské služby, pořádání výstav, obnovy 
naučných stezek a publikační činnosti. Celkem se uskutečnilo 293 výstav, exkurzí 
a přednášek a masových akcí pro veřejnost (například Den Země, Evropské noci neto-
pýrů, ptáků apod.). Uskutečnilo se na 222 dobrovolnických akcí na pomoc přírodě. 
Sázely se stromy, kosily a hrabaly louky, pásly ovce a sbíraly odpadky. Probíhalo také 
aktivní vzdělávání dobrovolníků a školení organizací pracujících s dobrovolníky.

Kromě poradenských aktivit byly prostředky využity na zapojování veřejnosti 
do ochrany přírody formou průvodcovské služby.

Další podpořenou oblastí byla ekologizace provozu veřejných budov. Podařilo se 
do České republiky implementovat mezinárodní certifi kační schéma Ekoškola, byly 
vytvořeny metodické a osvětové materiály pro ekologizaci provozu úřadů, ško-
leními v této oblasti prošly stovky pracovníků. Část zapojených organizací praco-
vala na tzv. místní Agendě 21, tedy pomáhala tvořit vize rozvoje komunit a regionů 
v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Do projektu byl také zapojen Jiho-
moravský kraj, který realizoval školení pro podnikatele a místní samosprávy v oblasti 
odpadového hospodářství.

SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY 
A OSVĚTY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

DOPLNĚNÍ SÍTĚ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝCHOVY A OSVĚTY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
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Konopa o.s.
Chraštice 7
262 72
tel.: +420 774 432 075
e-mail: info@zelenapumpa
www.zelenapumpa.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.zelenapumpa.cz
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 4 270 000 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit a provozovat informačně 
vzdělávací informační centrum.

V informačním centru byla vytvořena ekologická expo-
zice (mapuje vztah člověka k životnímu prostředí). 
Na konkrétních exponátech se návštěvníci mohou dozvě-
dět více o dopadech dopravy, energetiky, průmyslu, země-

dělství a spotřebitelství na stav životního prostředí. Pomocí technického konopí ukazu-
jeme, že téměř vždy existuje šetrnější, udržitelnější a zdravější možnost lidského 
počínání.

V průběhu projektu bylo při více než 20 vzdělávacích akcích osloveno 450 osob 
– byly to vzdělávací akce pro zemědělce, veřejnou správu, pedagogy, ale také řada 
zábavně-vzdělávacích akcí pro veřejnost. Společným jmenovatelem všech akcí 
byla snaha ukázat, jak se chovat ohleduplněji k přírodním zdrojům. Ekocentrum kro-
mě toho působilo na několika školách – na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovi-
cích, na Střední odborné škole pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad 
Lužnicí a na Střední odborné zemědělské škole v Březnici. Stovka studentů těchto škol 
měla možnost blíže se seznámit s ekologickými zdroji energie a přednostně také s tech-
nickým konopím, které na polích v České republice vídáme stále častěji.

Lektoři Zelené pumpy také vzdělávali ve volných chvílích školní děti a mládež, napří-
klad v oblasti vzniku textilií. Velmi populární byla dílna o vzniku vlákna z konopné 
rostliny, ve které si každý mohl vyzkoušet, jak složitá a pracná je cesta ke kousku tka-
niny.

EKOLOGICKO-ENERGETICKÉ INFORMAČNÍ 
A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO NEBOLI 

ZELENÁ PUMPA – CHRAŠTICKÉ EKOCENTRUM
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Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Rýnovická 2
466 01 Liberec
tel.: +420 602 111 752
e-mail: info@projizerky.cz
www.projizerky.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: www.prvo.cz
Realizace projektu: červen 2005 – květen 2007
Výše dotace: 15 976 000

Obecným cílem projektu bylo vytvoření institucionálního rámce pro systematický roz-
voj aktivit naplňujících cíle místní Agendy 21 ve venkovském prostoru Libereckého 
kraje. Specifi ckým cílem bylo vytvořit a provozovat síť 6informačních, poraden-
ských, asistenčních a vzdělávacích středisek pro rozvoj venkova, která poskytu-
jí služby ve standardizované kvalitě a rozsahu. Služby středisek byly poskytovány 
v několika informačně vzdělávacích modulech: Péče o krajinu, Ekozemědělství, 
místní a regionální produkty, Zapojování veřejnosti do plánovacích a rozho-
dovacích procesů místních komunit a regionu, poskytování informací o chrá-
něných krajinných oblastech na území Libereckého kraje a Krkonošském ná-
rodním parku.

V rámci projektu bylo poskytnuto 14 465 poradenských intervencí, realizováno 
45 seminářů a 8 exkurzí, uspořádáno 60 akcí pro veřejnost.

STŘEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VENKOVA 
V LIBERECKÉM KRAJI
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Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 111
e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
www.kraj-lbc.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.ekovychovalk.cz
Realizace projektu: únor 2006 – leden 2008
Výše dotace: 19 606 400 Kč

Cílem projektu byla realizace podstatných částí Koncepce EVVO Libereckého 
kraje, zejména:

a) Zlepšení environmentální osvěty veřejnosti prostřednictvím lepšího porozu-
mění různým aspektům udržitelného rozvoje, zlepšování vztahu lidí ke krajině, roz-
víjení aktivního vztahu lidí k místům, podporu domácí ekologie, vhodného a odpo-
vědného spotřebitelského chování (programy EVVO, poradenství, akce pro 
veřejnost, publikace)

b) Podpora vzniku, rozvoje a udržitelnosti subjektů poskytujících služby EVVO 
pro veřejnost, středisek EVVO, poraden, nestátních neziskových organizací připra-
vujících osvětové akce (vzdělávání, vznik a podpora pracovních míst)

c) Vytvoření systému EVVO Libereckého kraje, zahájení jeho fungování a vytvo-
ření podmínek pro dlouhodobou udržitelnost (koordinace, komunikace, podpora 
veřejné správy). Jednotlivé prvky systému – střediska a poradny – budou poskyto-
vat služby na vyrovnané, standardní úrovni, která bude pro cílové skupiny popsá-
na a zaručena.

V rámci projektu vzniklo na území Libereckého kraje 8 ekologických poraden, které 
nabízejí ekologické poradenství a připravují osvětové a vzdělávací akce a materiály 
pro širokou veřejnost.

REGIONÁLNÍ SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY LIBERECKÉHO KRAJE
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: +420 595 622 748
e-mail: katerina.hafernikova@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
zp_16.html
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 12 500 000 Kč

Cílem projektu bylo odstranit nerovnoměrné rozmístění organizací, služeb a ak-
tivit NNO v kraji, zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti život-
ního prostředí, působit na širokou veřejnost za účelem podpory vhodného životního 
stylu, šetrné spotřeby a ochrany životního prostředí, prosazovat respektování princi-
pů udržitelného rozvoje jako standardní součástí rozhodování veřejné správy a vytvo-
řit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného hospo-
dářství.

Aktivity v projektu lze rozdělit do několika programů – Informace pro všechny, Zod-
povědné a bezpečné podnikání, Ochrana přírody – podmínka, nikoliv překážka 
regionální rozvoje, Angažovaná veřejná správa a Komunikační strategie.

V rámci projektu proběhlo zhruba 140 osvětových a vzdělávacích akcí, bylo vytvo-
řeno 26 nových kurzů, celkově bylo podpořeno přes 7 000 osob. Projekt nově za-
městnal 15 osob, vzniklo 6 nových poradenských středisek. V projektu bylo vytvo-
řeno přibližně 45 druhů informačních materiálů – letáků, plakátů, publikací 
a několik studií.

ROZVOJ SÍTĚ ENVIRONMENTÁLNÍCH PORADENSKÝCH 
A INFORMAČNÍCH CENTER MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)
(asociace měst, obcí a regionů)
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel.: +420 606 755 373
e-mail: info@nszm.cz
www.nszm.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.nszm.cz/projrlz
Realizace projektu: červen 2005 – květen 2007
Výše dotace: 10 100 000 Kč

Hlavním cílem projektu bylo zapojit nová města a obce do mezinárodního programu 
místní Agenda 21, který je přibližuje k udržitelnému rozvoji a přispívá ke kvalitě živo-
ta jejich obyvatel. Projekt byl zaměřen zejména na vzdělávání širokých cílových 
skupin – zástupců úřadů, neziskových organizací, veřejných institucí, podnikatel-
ských subjektů apod. Zájemci mohli získat řadu informací např. prostřednictvím meto-
dických seminářů, individuálních konzultací či tzv. projektových inkubátorů. Součástí 
projektu bylo také vytvoření inovativního informačního systému DataPlán a Da-
tabáze DobráPraxe.

Smyslem bylo posílit síť místních Agend 21 (MA21) – tedy propojit města, obce a re-
giony v ČR, které budou v praxi na místní úrovni uplatňovat principy udržitelného 
rozvoje; zároveň ale také zvýšit kvalitu postupu mezinárodního programu MA21 
tam, kde již probíhá. Každá z cílových skupin má nadále díky projektu „svůj pro-
dukt šitý na míru“. Pro úřady jsou např. připraveny specializované akreditované 
vzdělávací programy, zástupci z řad NNO a veřejnosti jsou zaškolováni především na 
příkladech dobré praxe – ukázkových aktivitách a projektech, které se osvědčily.

V rámci projektu bylo realizováno 6 Škol NSZM – třídenní školení, 4 metodické se-
mináře (účastnilo se jich 113 osob). Významným praktickým pomocníkem byly rov-
něž projektové inkubátory. Téměř 20 měst a obcí využilo možnost zdarma konzul-
tovat přímo s odborníky své projektové záměry, a připravit se tak lépe na získání 
fi nancí z EU. Důležitou součástí byla pomoc při tzv. Fórech Zdravého města, jejichž 
náplní byla komunikace s občany k celkovému rozvoji jejich města, obce či regionu 
a sdílení dobré praxe. Těchto proběhlo více než 30 a zúčastnilo se jich přes 1 600 lidí.

SÍŤ MĚST, OBCÍ A REGIONŮ JAKO PLATFORMA 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI S PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
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Statutární město Olomouc
Odbor životního prostředí
Hynaisova 10
779 11 Olomouc
www.olomouc.eu

Sluňákov – centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s.
Skrbeňská 70
783 35 Horka nad Moravou
tel.: +420 603 338 029
e-mail: irena.oprsalova@slunakov.cz
www.slunakov.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: www.prirodeok.cz
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 18 877 000 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit síť 5 kvalitních center poskytujících služby ekologic-
kého poradenství veřejnosti, dále pak nastavit funkční systém specifi cky zaměře-
ných informačních a poradenských služeb pokrývajících Olomoucký kraj.

Nad rámec původně stanoveného cíle bylo založeno 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 zařízeny základním vybavením pro realizaci ekoporadenské čin-
nosti. Ekoporadci ze všech ekoporaden byli během dvou let projektu průběžně školeni tak, 
aby mohli zajišťovat kvalitní informační servis o otázkách životního prostředí. Častým té-
matem dotazů byly úspory energie a třídění odpadů. Pro laickou veřejnost, nejčastěji rodi-
ny s dětmi, byly realizovány exkurze na zajímavá místa regionu doplněná o odborný 
výklad, akce se soutěžemi, diskuze, promítání a výstavy. Pro účastníky akcí byla připra-
vena soutěž „Lesem městem s bobrem“. Držitelé nejvíce razítek z navštívených akcí 
obdrželi ceny. Celkem bylo realizováno 220 akcí, kterých se zúčastnilo 43 500 osob.

90 vzdělávacích akcí bylo věnováno učitelům přírodovědných oborů ve vazbě na 
témata seminářů o životním prostředí, 46 seminářů bylo určeno pracovníkům státní 
správy a 12 podnikatelům. Dále proběhlo 14 workshopů pro partnerské organizace 
projektu se zaměřením na rozvoj organizace, budování kapacit, projektový manage-
ment. Cílem těchto školení bylo přispět k profesionalizaci organizací a zabezpečení jejich 
fungování i po ukončení tohoto projektu. Dále byly uskutečněny komunitní projekty, 
zaměřené na praktickou spolupráci s občany a jejich zapojení do rozhodovacího proce-
su o využití nejbližšího okolí, včetně praktických realizací. Komunitní projekty byly po-
zvánkou lidem, kteří chtějí nejen o přírodě vědět, ale také pro ni osobně něco udělat.

INFORMAČNÍ CENTRA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, 
VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE!)
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STUŽ regionální pobočka Karlovy Vary
Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary
tel.: +420 606 606 599
e-mail: pavel.zlebek@centrum.cz
www.stuz-kv.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.stuz-kv.cz
Realizace projektu: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 9 000 000 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření regionálních center 
(Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) a zajištění vzdělávacích a in-
formačních aktivit nejen pro neziskové organizace, ale 
i pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu a instituce. 
Specifi ckou skupinou pak byli lázeňští hosté, kteří byli 
osloveni prostřednictvím naučných stezek.

V průběhu trvání projektu se podařilo realizovat na desít-
ky různých akcí ve spolupráci nejen s partnery projektu, ale i s dalšími neziskovými 
organizacemi a různými subjekty.

Jednalo se především o pořádání seminářů a konferencí na různá ekologická téma-
ta, jako například rekultivace (ve spojení s regionem Sokolovska a těžbou hnědého 
uhlí), odpady, eutrofi zace vod (úživnost a problematika sinic v kraji), trvale udržitel-
ný rozvoj, ekoporadenství, voda v přírodě, energetika, obnovitelné zdroje energie, les-
nictví atd.

Došlo k realizaci několika naučných stezek na Karlovarsku a Chebsku. Stezky vzni-
kaly ve spolupráci s různými organizacemi, samosprávou, školami i příspěvkovými 
organizacemi.

Mezi průběžné aktivity patřilo poradenství. Nejvíce žádostí o informace bylo z oblas-
ti energetiky vlivem vzrůstající ceny energií, která vedla k úspornému hospodaření 
a zavádění moderních otopných systémů, zejména obnovitelných zdrojů energie. 
Zahrádkáři řešili se změnou Zákona o vodách problematiku odběrů povrchových 
i podzemních vod, či povolení ke studnám. Různé dotační tituly pro fyzické i právnické 
osoby též tvořily nemalou část poradenství.

SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍCH A PORADENSKÝCH 
CENTER KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Kateřinská 26
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 826 593
e-mail: iep@ekopolitika.cz
www.ekopolitika.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.ekopolitika.cz
Realizace: září 2006 – červen 2008
Výše dotace: 6 586 600 Kč

Cílem projektu bylo podpořit Ústecký kraj při směřování k udržitelnému rozvoji; 
zvyšovat kvalifi kaci pracovníků veřejné správy, vzdělávacích institucí a nestát-
ních neziskových organizací v oblasti nástrojů strategického plánování a vy-
hodnocování udržitelného rozvoje; zapojit obyvatele pěti vybraných měst do roz-
hodování a zlepšovat jejich možnosti ovlivňovat rozvoj kraje.

Součástí projektu bylo sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje ze 
sady ECI/TIMUR v partnerských městech. Nejpopulárnějšími byly Cesty dětí do a ze 
školy a Spokojenost obyvatel s místním společenstvím. V rámci projektu vznikly dva 
on-line nástroje na výpočet ekologické stopy školy a města.

V průběhu realizace projektu bylo uskutečněno 7 samostatných školení, zaměře-
ných na fi nan cování projektů z fondů EU, ekologickou stopu a ekologický audit škol, 
roli nevládních organizací, využití geografi ckých informačních systémů (GIS) a jedna 
studijní cesta za příklady dobré praxe do Německa.

ROZVOJ KVALIFIKACE V OBLASTI UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE V ÚSTECKÉM KRAJI
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Vita – občanské sdružení
Nádražní 29
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 616 397
e-mail: ekoporadna@vitaova.cz
www.vitaova.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
http://ekoporadna.vitaova.cz
Realizace: prosinec 2006 – červen 2008
Výše dotace: 14 000 000 Kč

Hlavním záměrem projektu MOSEK bylo zkvalitnění, zpřístupnění a rozšíření eko-
poradenských služeb v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo rozšířit obecné po-
vědomí o šetrném životním stylu a přiblížit hlavní ideje udržitelného rozvoje 
široké veřejnosti.

V rámci projektu MOSEK byl podstatně obohacen knižní fond specializované environ-
mentální knihovny, který je k dispozici široké veřejnosti. Zájemci si mohou vypůjčit 
nejnovější i časem prověřené knihy z oblastí životního prostředí, energií, stavebnictví, 
přírody, neziskových organizací, zákonných předpisů…

Viditelnými výstupy činnosti ekoporadny v rámci tohoto projektu je nejen počet zod-
povězených dotazů, ale rovněž pořádání výstav a seminářů pro veřejnost i veřejnou 
správu. Velkým a náročným projektem byla příprava ekomapy a poradníčků „Co dě-
lat, když…“ – pro oblast Ostravy, Orlové a Třince, jejichž vydání proběhlo začátkem 
roku 2008. Byla navázána spolupráce s dalšími subjekty (neziskové organizace, veřej-
ná správa) na ekologizaci jejich provozu. Byl realizován pilotní projekt Car-sharingu 
v Moravskoslezském kraji, jehož cílem bylo ověřit možnosti udržitelné dopravy v tom-
to regionu.

MORAVSKOSLEZSKÁ SÍŤ EKOPORADEN – MOSEK
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Brontosauří ekocentrum Zelený klub - BEZK
Malířská 6
170 00 Praha 7
tel.: +420 233 381 546
e-mail: zelena.domacnost@ekolist.cz
www.bezk.ecn.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.bezk.ecn.cz/eop
Realizace: červenec 2006 – červenec 2008
Výše dotace: 3 747 600 Kč

Projekt využíval vybrané poradny sítě občanských pora-
den Asociace občanských poraden. V rámci projektu 

byla jejich nabídka služeb doplněna o oblast environmentální a oblast aktivní-
ho občanství – především zapojování veřejnosti do rozhodování o řešení problémů 
v životním prostředí. Do projektu bylo zapojeno 9 poraden ve vybraných krajích tak, 
aby přednostně pokryly „slepá místa“, nezabezpečovaná jinými poradnami nebo en-
vironmentálními NNO. Občanské poradny byly v rámci projektu proškoleny na semi-
náři věnovanému environmentálnímu poradenství. Samostatně environmentální ob-
čanské poradenství poskytovaly od dubna 2007.

Projektu se účastnily poradny v Opavě, Berouně, Nymburku, Děčíně, Jihlavě, 
Třebíči, Novém Městě na Moravě, Bohumíně a Ostravě.

BEZK v projektu využil mnohaleté zkušenosti s environmentálním poradenstvím po-
skytovaným prostřednictvím internetové ekoporadny Zelená domácnost na ser-
veru EkoList.cz a s právem občanů na přístup k informacím o životním prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
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Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5
tel.: +420 257 280 961
e-mail: pustinova@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
po skončení projektu nejsou v provozu
Realizace: leden 2006 – leden 2008
Výše dotace: 15 370 943 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření hlavních bodů sítě environmentálně zaměřených 
informačních a vzdělávacích středisek. Síť se stala základem funkčního krajského 
mezisektorového systému EVVO a metodickou a organizační oporou pro jeho další 
rozvoj.

Díky projektu byla střediska EVVO vybavena zejména prezentační technikou, zaří-
zením ekoporaden apod. Tato materiální podpora velkou měrou přispěla k jejich roz-
voji. Zlepšila se koordinace činnosti jednotlivých středisek a jejich spolupráce. Středis-
ka EVVO se naučila nové metody plánování aktivit, které poslouží pro efektivní 
environmentální výuku. Zlepšila se spolupráce veřejné správy s NNO Středočes-
kého kraje.

V rámci projektu bylo zrealizováno několik klíčových aktivit: byla zřízena nová pra-
covní místa dle zásad rovných příležitostí v oblasti EVVO a ŽP (pozici pracovní-
ka pro EVVO – ekoporadce), byl připraven a zprovozněn internetový portál EVVO a ŽP 
pro Středočeský kraj (www.stredoceska-evvo.cz a www.stredoceske-zivotnipro-
stredi.cz), prostřednictvím poradenství a seminářů docházelo k akreditovanému 
vzdělávání veřejné správy v oblasti ŽP, prostřednictvím seminářů a kurzů do-
cházelo ke vzdělávání a metodické pomoci pro pracovníky institucí poskytují-
cích EVVO, byla vydána publikace Životní prostředí Středočeského kraje, tema-
tické fi lmy a další informační materiály, uskutečněny akce EVVO pro veřejnost 
(ekoporadenství, semináře, výstavy, vydání publikace, výukového fi lmu, vybudování 
naučné stezky), prostřednictvím seminářů docházelo ke vzdělávání v oblastech ŽP 
pro podniky, byly uskutečněny programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodová-
ní v záležitostech ŽP.

Projekt přispěl ke vzniku nových informačních zdrojů (portál o ŽP a EVVO), médií (pu-
blikace, výuková CD, DVD), výukových materiálů a programů, které přispívají k rozvo-
ji EVVO ve Středočeském kraji a působí na širokou veřejnost s pozitivním ovlivněním 
jejich vědomostí, dovedností a návyků s ohledem na vztah k životnímu prostředí.

ROZVOJ SÍTĚ KRAJSKÝCH STŘEDISEK EVVO 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor evropských projektů
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 650
e-mail: frimlova.v@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
http://ekovychova.kr-ustecky.cz/
Realizace: březen 2006 – únor 2008
Výše dotace: 11 399 168 Kč

Cílem projektu bylo zvýšení ekologického vědomí a vzdělanosti v Ústeckém kra-
ji v oblasti EVVO a podpora rozšíření sítě environmentálních informačních 
a poradenských center v Ústeckém kraji. Projekt byl praktickým naplněním kon-
cepce EVVO v Ústeckém kraji.

Došlo k rozšíření, doplnění činnosti 6 stávajících environmentálních center 
(EC) o oblast práce s veřejností, ekologické poradenství a místní Agendu 21, pokrytí 
bílých míst v Ústeckém kraji z hlediska subjektů působících v oblasti EVVO, iniciování 
a zřízení 4 nových EC, která byla provázána s již fungující sítí EC v rámci pomoci a pře-
dání zkušeností nově vzniklým subjektům včetně proškolení nových pracovníků.

Důležitou součástí projektu byly mimo jiné aktivity vedoucí k podpoře spolupráce 
fungující sítě středisek ekologické výchovy (pravidelná setkání pořádaná postup-
ně ve všech působících EC v Ústeckém kraji i školách aktivně působících v oblasti 
EVVO). Dále byla zpracována metodika zavádění principů místní Agendy 21 
v Ústeckém kraji pro pracovníky EC a veřejnou správu. Došlo k navázání spolu-
práce zástupců EC s místními samosprávami – veřejnými institucemi, především ško-
lami. Díky projektu byla zvýšena úroveň vzdělání pedagogů v oblasti EVVO do-
statečnou nabídkou vzdělávacích akcí a výukových programů zajišťovaných EC pro 
školy i školská zařízení. Pracovníci jednotlivých EC (i dobrovolní) byli proškoleni 
v oblasti ekoporadenství a místní Agendy 21. Byla zpracována interaktivní 
mapa EVVO v Ústeckém kraji a prakticky využita při realizaci EVVO.

ÚSTECKÝ KRAJ – KRAJ PŘÍRODY I ČLOVĚKA
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PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53
787 01 Šumperk
tel.: +420 583 216 609
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.pro-bio.cz
Realizace: březen 2006 – únor 2008
Výše dotace: 12 741 450 Kč

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření sítě agroenvironmentálních informač-
ních a poradenských center v regionu východních Čech a severovýchodní Mo-
ravy. V projektu byla velmi důležitá spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR, jednotlivými Správami chráněných krajinných oblastí, Zemědělskými agenturami 
Ministerstva zemědělství ČR, zemědělskými školami, nevládními neziskovými organi-
zacemi a obcemi. Síť je propojena elektronickým informačním systémem, koordinová-
na a monitorována svazem PRO-BIO.

Cílem projektu bylo také popularizovat a odborně zajistit ekologické formy hos-
podaření a posílit jejich vazby na ochranu přírody, rozvoj venkova a zaměstna-
nost, zvýšit povědomí zemědělců a obyvatel venkova o evropské i národní environ-
mentální a zemědělské legislativě, včetně rozvoje venkova, zvýšit kvalifi kační 
úroveň a znalosti venkovského obyvatelstva v oboru ekologického zeměděl-
ství a tím i adaptabilitu pracovní síly obyvatel venkova, spolupracovat s nejdůležitěj-
šími partnery na území čtyř sousedních krajů (včetně veřejné správy) při vytváření sítě 
informačních a poradenských center pro agroenvironmentální programy, využít stá-
vající sítě regionálních center svazu PRO-BIO a připojit nová, vybavit nová in-
formační centra odbornými a obecnými informačními materiály dosud vydanými 
i novými, vznikajícími jako výstupy vzdělávacích aktivit projektu, zajistit kvalitní pora-
denství a informace pro zemědělce orientované hlavně na zlepšení stavu životního 
prostředí, podporu biodiverzity (vč. propagace regionálních biopotravin), propago-
vat ekologické zemědělství a biopotraviny, vytvořit nová pracovní místa v infor-
mačních centrech a nepřímo i pracovní místa v zájmovém území.

AGROENVIRONMENTÁLNÍ INFORMAČNÍ 
A PORADENSKÁ CENTRA V ČR

Vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlínském kraji
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Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
Stachy 422
384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 264
e-mail: kralova@rras.cz
www.rras.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu: http://env.isumava.cz
Realizace: leden 2006 – prosinec 2007
Výše dotace: 9 511 397 Kč

Hlavním cílem projektu bylo poradenství v oblasti EVVO a samotné environmen-
tální vzdělávání podporující adaptabilitu a zvyšování kvalifi kace pracovní síly 
v regionu. Cílem byla realizace jednotlivých akcí tak, aby vedly ke zvyšování po-
vědomí občanů, podniků a institucí o environmentální legislativě a informo-
vání o jejich právech, příležitostech a povinnostech v environmentální oblasti ve-
doucí ve svém důsledku k většímu zapojení veřejnosti při rozhodování v záležitostech 
životního prostředí.

Uskutečnily se semináře, exkurze, odborné kurzy, vycházky, besedy, školení, poraden-
ství v informačních centrech, terénní poradenství. Jednotlivé akce byly veřejností vel-
mi vítány a pro posluchače byly ve většině případů přínosem.

Byla zřízena 4 environmentální informační centra, kde byly cílové skupiny profe-
sionálně informovány o dané problematice. Nedílnou součástí práce těchto center 
bylo terénní poradenství, hlavně na zemědělských farmách, ale i v dalších organiza-
cích, dotčených environmentální problematikou a řešení konkrétních problémů od-
borníky. V informačních centrech probíhalo poradenství zaměřené na environ-
mentální problematiku, ale také v rámci zvyšování obecné vzdělanosti venkovského 
obyvatelstva individuální poradenství v oblasti práce s PC a obsluha internetu.

Díky projektu byla posílena partnerská spolupráce mezi institucemi zabývajícími 
se školeními, vzděláváním a environmentální problematikou. Došlo k rozvoji 
adaptability a kvalifi kace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování po-
vědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje v daném regionu. Došlo 
ke zvýšení povědomí cílových skupin o environmentální problematice. Činnost infor-
mačních a poradenských center přispěla k výraznějšímu zapojování veřejnosti do plá-
novacích a rozhodovacích procesů v problematice životního prostředí daného regionu.

V rámci projektu bylo vydáno mnoho informačních materiálů s EVVO tématikou, 
např. letáky, sborníky – Biopotraviny, Ekologicky šetrný provoz ubytovacího zaří-
zení, Ekologické zemědělství na Šumavě, Pravidla ošetřování travních porostů na 
Šumavě nebo ekologická pexesa, ekologické omalovánky.

SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍCH INFORMAČNÍCH 
A PORADENSKÝCH CENTER REGIONU ŠUMAVA
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Středisko ekologické výchovy a etiky 
Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše 
542 26 Horní Maršov 127
tel.: +420 739 203 200
e-mail: sever@ekologickavychova.cz
www.ekologickavychova.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.kapka21.ekologickavychova.cz
Realizace: leden 2006 – prosinec 2007
Výše dotace: 17 761 000 Kč

Cílem projektu byl rozvoj sítě středisek pro ekologickou výchovu a ekologických 
poraden v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Prostřednictvím dodavatelů a partnerů byly veřejnosti poskytovány služby, vedoucí 
k zodpovědnému jednání v duchu principů udržitelného rozvoje (Agendy 21) a k za-
jištění dostupnosti ekologických informací pro každého: ekologické poradenství, osvě-
tové akce, vzdělávací a výchovné akce, zapojování veřejnosti do řešení problé-
mů životního prostředí, podpora ekologicky šetrného provozu úřadů 
a veřejných institucí, tyto služby jsou určeny např., pro širokou veřejnost, pro veřej-
nou správu, pro podnikatelskou sféru, pro neziskové organizace, církve a spolky, pro 
pedagogické pracovníky, pro rodiny, seniory a další zájemce.

V rámci projektu bylo připraveno 5 dvoudenních školení pro členy vytvářené sítě, kte-
rá pomohla zlepšit kvalitu jejich služeb veřejnosti. Dále bylo poskytnuto 17 000 kon-
zultací, uskutečnilo se 800 vzdělávacích a osvětových akcí, kterých se zúčastnilo 
79 000 lidí.

„KAPKA 21“ KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ: 
AGENDA 21 PRO KAŽDÉHO (Síť informačních, poradenských 

a vzdělávacích center pro udržitelný život)
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Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 415
e-mail: sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
po skončení projektu nejsou v provozu
Realizace: březen 2006 – únor 2008
Výše dotace: 13 498 012 Kč

Hlavním cílem projektu bylo přiblížit udržitelný rozvoj 
Zlínského kraje prostřednictvím sítě středisek posky-
tujících EVVO veřejnosti a získat ji pro aktivní účast 
při řešení environmentálních problémů.

Klíčové aktivity projektu byly: rozvoj sítě středisek envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), 
vzdělávání nezaměstnaných k tradičním řemeslům, ško-

lení k používání ekologických čistících a pracích prostředků, třídění odpadů, 
vznik 2 pracovních míst na městských úřadech v Uherském Hradišti a Kroměříži, vzdě-
lávání projektantů a investorů k zadávání a realizaci výstavby a rekonstrukce 
budov s ohledem na jejich energetickou spotřebu, a tedy provozní náklady 
budov, vzdělávání stávajících zaměstnanců 10 středisek poskytujících služby EVVO, 
šíření příkladů dobré praxe v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetické-
ho stavění a projektů na podporu úspor energie.

Projekt bezprostředně usiloval o posílení aktivity sítě středisek v oblasti environ-
mentálního vzdělávání, jejich rozšíření do tzv. bílých míst, vybudování informační-
ho a poradenského systému a šíření příkladů dobré praxe v rámci této sítě. Současně 
byl kladen důraz na zvyšování odborné kvalifi kace pracovníků NNO (nestátní nezisko-
vé organizace) poskytujících EVVO. Nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje je 
zachování a obnova ekologicky šetrných tradic a způsobů života.

V rámci projektu se vzdělávacích kurzů zúčastnilo 1 252 osob, uspořádáno bylo 
109 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 5 900 osob.

ZELENÁ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ – ENVIRONMENTÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ JAKO CESTA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
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ENVIC, občanské sdružení
Prešovská 8
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz
www.envic-sdruzeni.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.envic.cz
Realizace: září 2006 – srpen 2008
Výše dotace: 17 000 000 Kč

Cílem projektu bylo zvýšení povědomí a vzdělanosti 
široké veřejnosti (laické, poučené i odborné) a NNO 
o environmentálním pilíři udržitelného rozvoje 
a o udržitelném rozvoji – který jako prioritu defi nuje 
kvalitu života – jako rozumném přístupu k dalšímu rozvoji 
moderní společnosti.

Hlavní náplní projektu bylo vytvoření sítě environmentálních informačních cen-
ter (IC) v Plzeňském kraji. Informační centra poskytují veřejnosti informace v řadě té-
mat životního prostředí a organizují akce pro veřejnost (přednášky, exkurze, informač-
ní stánky, výstavy…). Informační centrum sítě ENVIC bylo vytvořeno v každém okrese 
Plzeňského kraje. Celkem bylo vytvořeno 8 environmentálních informačních cen-
ter (Plzeň, Plasy, Spálené Poříčí, Kladruby, Klatovy, Sušice, Radnice, Domažlice).

Důležitou součástí projektu bylo odborné zázemí, které tvořili odborní garanti jed-
notlivých témat (Ústav pro životní prostředí Univerzity Karlovy, Český hydrometeoro-
logický ústav v Plzni…). Neméně důležité bylo vzdělávání pracovníků poraden. Porad-
ci prošli 20 školeními (semináři), zaměřenými na různá témata životního prostředí 
(nízkoenergetické domy, energetika…).

V projektu bylo vytvořeno 22 unikátních vzdělávacích programů, uspořádáno 
416 akcí pro veřejnost, které navštívilo téměř 33 000 osob, vydáno 11 tematic-
kých sad informačních materiálů (brožura, kartička pro děti, pracovní list, plakát).

ENVIC – ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRA 
PLZEŇSKÉHO KRAJE
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Rosa, o.p.s.
Senovážné nám. 9
370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 432 030
e-mail: janackova@rosacb.cz
www.rosacb.cz

Ofi ciální internetové stránky projektu:
www.krasec.cz
Realizace: červen 2005 – červen 2007
Výše dotace: 11 708 000 Kč

Cílem projektu bylo budování struktury a zavedení 
funkčního systému environmentálního vzdělávání 

a osvěty v Jihočeském kraji. Tento systém je tvořen prostorově vyváženou a koordi-
novanou sítí center, která systematicky a komplexně poskytují informace a poraden-
ství pro široké spektrum cílových skupin v souladu se Státním programem i krajskou 
koncepcí EVVO. Činnost sítě přispívá ke zvyšování povědomí cílových skupin o jejich 
právech, příležitostech i povinnostech v environmentální oblasti.

Environmentální témata byla prezentována formou vzdělávacích aktivit, realizací 
osvětových akcí, vydáváním osvětových a informačních materiálu, vlastního 
časopisu, poradenstvím i vytvořením internetové prezentace. Součástí projektu 
byla také implementace místní Agendy 21 prostřednictvím vzdělávání, konzultací 
i přímé asistence místním iniciativám.

VYTVOŘENÍ A ROZVOJ SÍTĚ ENVIRONMENTÁLNÍCH 
INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH CENTER 

V JIHOČESKÉM KRAJI
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