Chcete se dozvědět
… JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ INFORMACE A VÝZVY V RÁMCI OP ŽP?
… KDE NALÉZT AKTUÁLNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ?
… CO RADÍ ODBORNÍCI?

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(aktuality, výzvy, doporučení)
Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst

12. února 2009 od 10:00 do 13:30 hod.
PRAHA, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností,
Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 319)
Cílová skupina: veřejná správa, projektoví manažeři, NNO, případně další zájemci z řad odborné a laické
veřejnosti
Akce seznámí účastníky s aktuálními informacemi v oblasti čerpání zdrojů z operačního programu životní
prostředí – zejména se bude soustředit na vyhodnocení dosavadních zkušeností, doporučení pro žadatele a
informace k aktuálním otevřeným výzvám.

PROGRAM
9:30 – 10:00

Registrace účastníků
ZAHÁJENÍ

10:00 – 10:30

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor
Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR

„OP ŽP – šance pro finance obcím“
Doporučení pro úspěšné čerpání financí – zkušenosti z OPI
(Mgr. Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP)
Jak na peníze k OP ŽP a kam pro informace? - poradenství, info-servis,
konzultace, aktuální výzvy, administrace
10:30 – 12:00

PRIORITNÍ OSA 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
(Ing. Ondřej Vrbický, SFŽP)
PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
(Ing. Ondřej Vrbický, SFŽP)
PRIORITNÍ OSA 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování envir. rizik
(Ing. Miroslava Hartmanová, SFŽP)
PRIORITNÍ OSA 7 – Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu
(Ing. Karel Jech, SFŽP)

Diskuse, průběžné dotazy (pro každou PO)
12:00 – 12:30

Přestávka, občerstvení

Akce probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost
pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR.

„OP ŽP – ukázková řešení a příklady dobré praxe“
Ukázkový přístup k řešení projektu v rámci OP ŽP – postupy, doporučení
(Martina Kršňáková, odborný konzultant NSZM)
DOBRÁ PRAXE - Ukázkové projekty realizované v rámci OPŽP
12:30 – 13:30

Projekt DOSI s.r.o. Čkyně – Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve Čkyni
(Dr. Jaroslav Koška, DOSI s.r.o. Čkyně ; Ing. Zdeněk Karásek, PPCentrum s.r.o.)
Projekt města Humpolce - Úspory energií v mateřských školách v Humpolci
(Mgr. Roman Brzoň, místostarosta; Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství)

Diskuse, průběžné dotazy
13:30

Závěr semináře

Výstupy ze semináře naleznete na stránce:
www.zdravamesta.cz/opzp/

Akce probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost
pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR.

