
Zápis ze setkání členů pracovní skupiny životní prostředí při ANNA KK, o.s. konané dne 11.10.2011 od 16,00 
hod. v restauraci u Kláštera v Sokolově. 

 
Pozváni byli všechny uvedené subjekty v databázi ANNA KK v sekci ekologie a životní prostředí. 
 
V pozvánkách byl rozeslán následující program: 
 
1. Seznámení se s představami zájemců o práci v PS 
2. Výběr témat a podtémat k řešení problematiky ŽP v Karlovarském kraji 
3. Úkoly a cíle pracovní skupiny - grantová schemata, podmínky, termíny 
4. Volba předsedy pracovní skupiny pro ŽP 
5. Různé  
 
Přítomni: Jiří Korbel (Natura 99, o.s.), Vojtěch Veselý (AREA viva), Václav Lupínek (ZO ČSOP Alter meles), 
Bedřich Loos (Hartenberg o.s.) 
Omluveni: Jiří Šindelář, Hana Šnajdrová, Jana Ježková, Kateřina Dvořáková, Lukáš Hutta. 
 
nedoručitelné alena@hravypramen.cz>, jarda.simku@quick.cz, info@kv-bio.cz, cesky.rybarsky@iex.cz, 
karlovarsko@seznam.cz, os.rozhled@seznam.cz, 
crskraslice@seznam.cz, 
 
Ad 1)   Zástupce AREA viva (V.Veselý) – představil aktivitu z Valče, jsou partneři v M.A.I.E., perspektivní vidí v 
tématice zviditelňování sociálního zemědělství a výměnu zkušeností viz. příklady dobré praxe.  
V.Lupínek (Alter meles) – musí fungovat vzájemná komunikace s krajskou samosprávou, ujasnění hodnotících 
kritérií pro přidělování dotací na činnost. 
J.Korbel (Natura 99), B.Loos (Hartenberg) – důležitý prvek je síťování, k tomu má sloužit nový web i pro 
prezentaci práce pracovní skupiny. 
 
Ad 2) Každý z přítomných je zaměřen různými směry, proto je nutné najít shodu na vybraných tématech a 
vzájemně se podporovat při jejich realizacích.  

 AREA viva: téma zkulturnění krajiny (staré sady), najít společný základ i např. s tématikou omezování 
šíření bolševníku 

 téma sociálního zemědělství (rozpracuje V.Veselý) 

 téma „odpady“ - jak pomoci malým obcím (např. a) poradenství při zavádění pytlového systému, b) 
zjednodušit předávání zkušeností mezi samosprávami a NNO v EVVO obyvatelstvu) 

 mezinárodní výměny pro studenty – dobrovolnická práce, regionální konzultantství evropského 
programu Mládež v Akci možnost využít „moderování“ za KK AREA viva 

 koncepční práce na EVVO – AREA viva je členem pracovního  týmu skupiny pro EVVO při odb. ŽP 
Karlovarského Kraje, která má za úkol naplňování a aktualizaci dokumentu 

 další pracovní témata budeme doplňovat už jenom z důvodu prvotní nízké účasti na dnešním jednání 
PS      

 
Ad 3) Ujasnění pravidel - hodnotící kritéria pro přidělování dotací (evvo, žp) nejsou dostatečně vyjasněná. 
Nabízíme pomoc příslušnému odboru při zpracování kritérií. V této oblasti „hraji“ roli 2 resorty – životní 
prostředí a školství. Je nezbytné, aby oba spolupracovaly a přispívaly i finančně do grantových schémat k EVVO.   
Pro vyhlašování grantů na celoroční činnosti vidíme jako nevhodný termín pro předkládání žádostí (konec 
února, vyhodnocení červen). Organizace nemají po celou dobu finanční jistotu, že jejich činnost bude nebo 
nebude podpořena z prostředků krajské samosprávy. Problematické je též každoroční předkládání ověřených 
kopií stejných dokumentů. Termín lze podle zkušeností z jiných odborů přesunout (viz. kultura nebo sociální 
odbor – listopad).  (V.Lupínek – prověřit kritéria hodnocení dotací žp – termín 31.10.2011). 
Úkolem bude rozšířit informace o aktivních členech PS v databázi ANNA (sekce ŽP). (V.Lupínek – zajistí přístup 
pro vkládání dokumentů a aktualizaci informací na novém webu ANNA KK, osloví stávající členy nepřítomné na 
tomto jednání, zda mají stále zájem o členství v pracovní komisi, osloví další sdružení v databázi ANNA KK, 
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připraví jednací řád komise a program dalšího jednání pracovní skupiny – termín 31.10.2011) 
 
Ad 4) Předsedou byl jednohlasně zvolen V.Lupínek po předchozím odstoupení L.Hutty (telefonicky).  
 
Ad 5)  pokud to bude možné mělo by setkání pracovní skupiny probíhat přímo na lokalitách zájmu členů 
skupiny. 

 dát důraz i na místní úrovni (ANNA KK ve spolupráci s KK) ve vyhlašovaných okruzích (2010 – 
biodiverzita, 2011 – dobrovolnictví, 2012 – senioři) 

 rozpočet ANNA KK sestavený z dubna 2011 (300.000,-Kč) bude krácen (150.000,-Kč), což bude mít vliv i 
na činnost v PS do konce roku. V příštím roce by měl být stav napraven v plném rozsahu. 

 
Předpokládané další jednání komise - 1.polovina listopadu 2011 (V.Lupínek – prověří nejvhodnější termín dle 
požadavků členů pracovní skupiny, zajistí místo konání (Valeč, Hartenberg, Žlutice, kancelář v K. Varech).  
 
Zapsal : Jiří Korbel, 13.10.2011


