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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 22. 5. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o financování aktivit spolku Arnika,
z. s., IČ: L 12165, se sídlem Dělnická 541/13, Holešovice, 170 00 Praha 7.Ve své žádosti
požadujete poskytnout tyto informace:
1)

Financuje nebo financovalo Ministerstvo životního prostředí (nebo některý z jeho
fondů) některou z činností spolku Arnika, případně jeho pobočných spolků?

2)

Financovalo Ministerstvo životního prostředí (nebo některý z jeho fondů)
vypracování studie Mgr. Nekvapilové „Znečištění POPs v okolí provozu Quail spol.
s r.o., Hůrka u Temelína"?

3)

Financovalo Ministerstvo životního prostředí (nebo některý z Jeho fondů)
vypracování studie Mgr. et Mgr. Macha, Ph. D. „Kontaminace perzistentními
polutanty a kovovými prvky v okolí zařízení k využívání odpadů Hůrka"?

4)

Je možné, případně za Jakých podmínek, aby nezisková organizace získala pro
svou činnost dotaci z Ministerstva životního prostředí, případně některého z jeho
fondů?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) ANO. Arnika, z. s., jakožto zapsaný spolek je oprávněným žadatelem v Programu
na podporu projektů NNO, který MŽP každoročně vyhlašuje. Některé žádosti
podané spolkem Arnika, z. s., byly v rámci tohoto programu podpořeny. Arnika,
z. s., je rovněž oprávněným příjemcem některých výzev Národního programu ŽP
vyhlašovaného Státním fondem životního prostředí. I v tomto programu získal
spolek Arnika, z. s., podporu.
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Ad 2) Z projektových žádostí, závěrečných zpráv ani z dokumentu samotného nevyplývá,
že by byl z některého z dotačních programů MŽP či Státního fondu životního
prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“) financován.
Ad 3) Z projektových žádostí, závěrečných zpráv ani z dokumentu samotného nevyplývá,
že by byl z některého z dotačních programů MŽP či SFŽP financován.
Ad 4) Institucionální podporu na činnost neziskových organizací MŽP neposkytuje.
Nezisková organizace má možnost předložit do každoroční výzvy Programu na
podporu NNO projekt s žádostí o jeho podporu. Projekt musí tematicky odpovídat
výzvě. Rámec témat je stanoven Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči NNO
(materiál každoročně schvalovaný vládou), konkrétní témata pro každý rok
schvaluje vedení MŽP. Projekt následně projde formálním a expertním hodnocením
podle předem zveřejněných kritérií a v případě, že je úspěšný získá podporu ve výši
maximálně 70 % celkových nákladů projektu.
Neziskové organizace jsou oprávněnými žadateli i v dalších programech
spravovaných MŽP – jedná se o např. o Program péče o krajinu a Program
obnovy přirozených funkcí krajiny. I tyto programy jsou tematicky ohraničené
a podpora z nich se řídí příslušnými Směrnicemi MŽP. Podrobnosti o Programu
péče
o
krajinu
jsou
zveřejněny
na
webové
stránce
AOPK
http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html. Podrobnosti o Programu obnovy
přirozených fukncí krajiny zveřejněny na webové stránce AOPK http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html.
Neziskové organizace se mohou ucházet o podporu svých projektů z Národního
programu životní prostředí, který spravuje SFŽP. Ten je rozdělen na šest prioritních
oblastí:
1. Prioritní oblast: Voda
2. Prioritní oblast: Ovzduší
3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
6. Prioritní oblast: Environmentální prevence
Konkrétní podmínky, témata a kritéria jsou stanovena v jednotlivých výzvách.
Podrobnosti k Národnímu programu ŽP jsou k dispozici na webu SFŽP
https://www.sfzp.cz/sekce/800/o-programu/.
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