
Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO

Datum konání: 12.5.2011

Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost OOP, č. dv. 410.

Přítomni: Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jan Chvátal, Ing. Jitka Janovičová, Ing. Ivan Štěpka, 

Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová CSc.,

Omluveni: Ing. Jana Ledvinová, Ing. Jana Blažíčková, Mgr. Kateřina Jančaříková 

Nepřítomni: Mgr. Luboš Drábek, Ing. Radka Patrasová

Ing. Petr Holý přivítal přítomné členy Poradní skupiny EVVO.

Logo EVVO v Praze

Ing. Holý informoval, že výběrové řízení na návrh na logo EVVO v Praze bylo vyhlášeno 29. dubna 2011 a lhůta na 

předložení návrhů je stanovená na 1 měsíc, tzn. že návrhy budou zasílány do 27. května 2011. 

Bude projednáno, zda by se zástupce poradní skupiny mohl jednání výběrové komise zúčastnit. 

Ve výzvě není uvedený termín rozhodnutí o vítězném návrhu. 

Příloha Akčního  plánu - dokument, který shrnuje plnění AP KK EVVO 2010

Byl předložen dokument, který komentuje realizaci AP KK EVVO 2010, který shrnuje naplnění jednotlivých bodů AP. 

Bude zasláno všem členům poradní skupiny emailem, aby mohli dokument připomínkovat. 

Akční plán

Ke každé aktivitě přidat do tabulky řádek, ve kterém bude uvedena vhodná kvantifikace aktivity. 

Do úvodu akčního plánu uvést odděleně finanční prostředky, které jsou věnovány pro Středisko ekologické výchovy 

Lesy hl. m. Prahy s vysvětlením nárůstu finančních prostředků na tuto činnost.

Připravit k předložení tabulku s navrženým souhrnným rozpočtem pro činnost EVVO v Praze na roky 2012 a 2013, 

jakožto přílohu Akčního plánu.

Do konce května bude zpracována definitivní verze Akčního plánu, aby dokument mohl být předložený koncem 

června 2011 Radě hlavního města Prahy ke schválení. 

Další informace

Koncem roku 2011 budou vyhlášeny opět granty na podporu životního prostředí, ve kterých mohou žadatelé 

předkládat žádosti na realizaci a podporu vzdělávacích programů a projektů, ekovýchovných akcí a kampaní, aj.

Kampaň ke Dni Země proběhl na 20 městských částech v rozmezí od 13.4.2011 do 10.5.2011 a byl velmi úspěšný. 

Bylo zajištěno mj, ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.  Závěrečná zpráva kampaně bude rozeslána všem členům PS. 

Konference EVVO v Praze by se měla konat v říjnu 2011.

Příští setkání PS EVVO bude 22. 9. 2011 a následující setkání 15.12.2011.

Zapsala: Mgr. Vladimíra Jilečková

Zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý




