
        

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER 

Vás zve na informační seminář  

 (s převahou možných žadatelů pro obce, svazky obcí, města, jejich příspěvkové 
organizace, neziskový sektor, ale i podnikatelské subjekty…) 

o možnosti čerpání prostředků z programu evropských dotací   

"Operační program Životní prost ředí – přehled možností s p říklady pro venkov ". 

Seminář se koná 

v úterý 20.10.2009 od 13:00  hod do 16:30 hod 

v prostorách fary Církve československé husitské v Trutnově, 

 adresa: Úpická 146/18,541 01 Trutnov 

Lektor semináře: Ing. Jana Tywoniaková  

Cílem semináře je poskytnout informace o možnostech dotací  

na projekty z oblasti životního prostředí do r. 2013:  

1 –  ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 
POVODNÍ = (ČOV – voda – kanalizace) 

• Snížení znečištění vod, Zlepšení jakosti pitné vody, Omezování rizika povodní  
 
2 –  ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ  A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ = (rekonstrukce 
kotelen + zateplování budov...) 

• Zlepšování kvality ovzduší , Snížení imisní zátěže: ze zdrojů v bytových a rodinných 
domech, omezením prašnosti z plošných zdrojů, Úspory energie, Omezování emisí  
 
3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE = (zateplování budov – OZE – 
rekuperace; nízkoenergetické a pasivní budovy) 

• Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry  
 
4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ = (odpadové hospodářství, sběrné dvory, likvidace 
skládek, staré ekologické zátěže...) 



• Zkvalitnění nakládaní s odpady, Odstraňování starých ekologických zátěží  
 
 
5 – OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK   
 
6 –  ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY = (úpravy krajiny a voda, 
revitalizace potoků, rekonstrukce zeleně v sídlech...) 

• Implementace a péče o území  soustavy Natura 2000, Podpora biodiversity, Obnova 
krajinných struktur, Optimalizace vodního režimu krajiny, Podpora regenerace urbanizované 
krajiny, Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod  
 
7 -  ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
PORADENSTVÍ A OSVĚTU = (ekocentra - klubovny pro ekology) 

• Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací  
 
 

Vstup: zdarma 
 

Přihlášky zasílejte na e-mail.: sever-dotek@ekologickavychova.cz 
 

Více informací na mobil: 732 659 009 Jan Franta 

 

 

 

 

 

 

 


