
 
Statutární město Brno - Odbor životního prostředí MMB v souladu s § 10c zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje 
po dobu 90 dnů 

PROGRAM: PODPORA PROJEKTŮ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY VE MĚSTĚ BRNĚ DLE 
VYHLÁŠENÉHO TÉMATU 

 
vyhlášené téma pro rok 2023 – Udržitelná produkce a spotřeba potravin 

Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2023 

 

Finanční prostředky v rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna 

Předpokládané datum schválení finančních prostředků: do 12/2022 

Předpokládaný objem finančních prostředků: podle aktuálních finančních 
možností rozpočtu města Brna 

Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč 

Lhůta pro podání žádostí: od 15. 9. 2022 do 31. 10. 2022 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 3/2023 

 

Účel programu: 
Účelem dotačního programu je podpora projektů sledujících osvětovou činnost na poli 
environmentální výchovy všech občanů statutárního města Brna. Dotace pro rok 2023 slouží na 
podporu projektů ekologické výchovy a osvětové činnosti v oblasti zvýšení povědomí společnosti o 
možnostech udržitelné produkce a spotřeby potravin. Jedná se o téma, jenž je v kontextu s, v 
současnosti často skloňovanou potravinovou krizí.  

Důvodem požadavku na toto téma je velké znečišťování životního prostředí, způsobené například 
používáním jednorázových obalů, nadprodukcí potravin a s tím spojené vytváření velkého množství 
odpadu, nešetrného zacházení se zdroji a energiemi a znečišťování životního prostředí. Zmírnit tyto 
negativní dopady lze díky udržitelnému a ekologickému chování či lokálnímu zaměření například 
těmito nástroji: 

• Nákup potravin od lokálních producentů, kteří dbají na udržitelné pěstování či chov 

• Snížení množství obalů nutných pro přepravu a uskladňování potravin 

• Důsledná a správná recyklace většího množství materiálů a surovin (plasty, gastroodopad) 

• Maximalizace dalšího využití zbytků jídla  

• Komunitní zahrádky s možností vypěstování vlastních potravin 

• Omezení plýtvání s potravinami 

• Biopotraviny – jejich výhody a úskalí 

• Akvaponie 

Dotace dle tohoto programu lze poskytnout jako dotace provozní (neinvestiční). 

Důvody podpory: 
Statutární město Brno se zavázalo do roku 2030 snížit množství produkovaného CO2 nejméně o 40 
%. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze za předpokladu spolupráce nás všech, tedy nejen města ale i 
občanů samotných. Díky uvážené spotřebě potravin, jejich skladování, přepravě a využívání 
recyklovaných produktů může dojít k významnému snížení. Kromě zlepšení životního prostředí má 
šetrná produkce a spotřeba potravin i ekonomický úhel pohledu nejen pro domácnosti. Avšak právě 
domácnosti mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun a snížit svoji uhlíkovou stopu. 

Poskytování dotace: 

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu 
ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu 
dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí. Z tohoto pohledu jsou podporovány 
činnosti zájmových kroužků, spolků a jiných obdobných skupin kladoucích při svojí činnosti důraz 



na udržitelnost životního prostředí a rovněž jednorázové projekty naplňující svým obsahem 
stanovené téma dotačního programu pro rok 2023.  

V případě, že bude příjemce dotace v rámci podpořené akce prodávat nebo poskytovat jídlo a 
nápoje, je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí (sklo, porcelán, kovové 
příbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky, kelímky) nebo v ekologicky šetrném obalu 
(biologicky rozložitelném) či kompostovatelném nádobí. 

 
Okruh způsobilých žadatelů: 
O poskytnutí dotace mohou žádat právnické osoby se sídlem nebo působností na území města 
Brna. 
Žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o poskytnutí dotace v témže kalendářním roce. 

Časový harmonogram realizace projektu: 
Projekt musí být realizován v době od schválení finančních prostředků do konce kalendářního roku, 
ve kterém byla dotace žadateli poskytnuta, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 
 
Lokalizace projektu: 

Projekty podpořené z dotačního programu lze realizovat i mimo území města Brna, avšak nesmí se 
jednat o projekty, konané v zahraničí. 

Náležitosti žádosti o dotaci: 

Dotace je poskytována na základě řádně podané elektronické žádosti ve formuláři na brno.grantys.cz 
a v souladu se Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené 
programy a tímto dotačním programem. Dokumenty jsou dostupné na ekodotace.brno.cz/dokumenty. 
Výše požadovaných dotací bude zaokrouhlována dolů na celé tisíce a rovněž může být krácena v 
závislosti na počtu žádostí a výši alokovaných zdrojů z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 
2023. 
 
Veřejná podpora: 
Prvotní identifikaci veřejné podpory provádí žadatel před podáním žádosti o podporu. Za správnost 
poskytnutých informací, za vyhodnocení naplnění znaků veřejné podpory i za zvolený režim podpory 
a plnění podmínek veřejné podpory je odpovědný žadatel. Aktuální informace k problematice 
naleznete např. na webových stránkách ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html). 
 

Povinné přílohy k žádosti v dotačním programu na podporu projektů ekologické výchovy v 
Brně jsou: 

1. Podrobný popis, cíl a program akce – projekt včetně případných zákresů a fotografií;   

2. Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů. Jedná se o údaje o skutečném majiteli 
právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů;  

3. Doklad prokazující existenci žadatele – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu 
z rejstříku nebo aktuální kopií zřizovací listiny; 

4. Doklad o volbě statutárního zástupce / statutárních zástupců - dokládá právnická 
osoba pouze v případě, že toto není zřejmé z výpisu z příslušného rejstříku; 

5. Čestná prohlášení pro právnické osoby - vyplněná prohlášení přikládají všichni 
žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;   

6. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich 
stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty); 

7. Čestné prohlášení o použití ekologicky šetrných materiálů - vyplněné prohlášení 
přikládají jen ti pořadatelé akcí na nichž bude podáváno občerstvení, formulář prohlášení 
je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;   

8. Doklad o zřízení bankovního účtu; 
9. Výpis ze Sbírky listin prokazující splnění povinnosti dle ust. Zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví v platném znění – povinnost účetních jednotek, které jsou zapsány 
ve veřejném rejstříku, uveřejnit účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, 
případně také výroční zprávy;   

10. Vygenerovaná podepsaná žádost – dokument, který po vložení veškerých ostatních 
příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
http://www.ekodotace.brno.cz/


disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě 
opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit 
do systému 

Hodnocení přijatých žádostí v případě jejich celkového objemu přesahujícího alokované množství 
peněz pro daný rok provede KŽP RMB dle platné metodiky. V případě, že požadované částky 
nepřekročí alokované množství peněz pro daný rok, provede hodnocení OŽP MMB: 

Hodnoceny nebudou žádosti, u kterých nebudou dodrženy: 

a) soulad projektu s vyhlášeným TÉMATEM dotačního programu, žádosti zpracované v obecné 
rovině na ekologickou výchovu nebudou hodnoceny; 

b) formální náležitosti (soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, podání žádosti na 
stanoveném formuláři, termín pro podání žádosti…….); 

c) v případě zajištění občerstvení pořadatelem akce nebude jeho prohlášením garantováno použití 
ekologicky šetrných materiálů; 

Posuzované parametry při hodnocení žádosti o dotaci: 

a) výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města Brna na dotační program 

b) pořadí řádně podané žádosti 

c) kvalita a přiměřenost finanční rozvahy 

d) předpokládané množství účastníků podporované akce/projektu 

e) procento podílu žadatele na celkové výši ceny projektu 

 

Konzultace projektu: 

Žadatel má možnost před podáním žádosti konzultovat se SMB všechny aspekty projektu. 
Konzultace poskytuje administrátor programu na ekodotace.brno.cz/kontakty. 

Metodická pomůcka k rozlišení provozních (neinvestičních) a investičních položek je dostupná na 
ekodotace.brno.cz/dokumenty, 

Čerpání dotace: 
Čerpání dotace, její účel, finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány za 
podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace. 

Administrátor programu: 
Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, pracoviště Šumavská 35, Brno. 

V případě, že administrátor projektu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn vyzvat 
žadatele k doplnění a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 

Kontaktní osoba: 
RNDr. Danuše Tomášová, tel.: 542 174 346, e-mail: tomasova.danuse@brno.cz, Šumavská 35, 
Brno, budova C, 4. patro, kanc. dv. č. 423 


