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Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl. m. Prahy pro rok 2022

Vážení,

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2657 ze dne 1. 11. 2021 schválila Program na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022 (dále jen „Program“).
Program byl zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu dne
3. 11. 2021 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 6. 12. 2021
do 5. 1. 2022 včetně.
Rádi bychom Vás tímto požádali o zveřejnění tohoto Programu na úřední desce Vaší
městské části, a to ideálně v termínu od 5. 11. 2021 do 5. 1. 2022. Text Programu včetně
podmínek a ukázkových formulářů je přílohou tohoto dopisu. Zveřejnění Programu na Vašich
webových stránkách či v lokálním tisku Vaší městské části bude velmi vítáno.
Formuláře pro podání žádosti o dotaci je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního
města Prahy www.praha.eu - záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace
a granty“, dále poslední odrážka – „Životní prostředí a energetika“ – „Program pro rok 2022“.
Zde také najdete text Programu, který byl schválen jako příloha č. 1 výše uvedeného usnesení.
Tento odkaz je vhodné sdílet na Vašich webových stránkách.
Prosíme Vás, informujte o této skutečnosti pracovníky Vašeho odboru životního prostředí, aby
mohli případně zkontaktovat spolky a další organizace, které působí na území Vaší městské
části a které se věnují problematice životního prostředí.
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Zároveň Vás žádáme o zpětné sdělení o tom, že materiál byl zveřejněn včetně uvedení
časového rozmezí vyvěšení. Toto sdělení nám zašlete datovou schránkou.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem

Digitálně podepsal

RNDr. Štěpán RNDr. Štěpán Kyjovský
Datum: 2021.11.04
Kyjovský
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RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1. Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2657 ze dne 1. 11. 2021
(Vyhlášení Programu v oblasti ŽP pro rok 2022)
Rozdělovník:
1. Úřad MČ Praha 1–57
2. Spis
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