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MORAVSKOSLEZSKY KRAJ A DOTACE Z OP EU: ZA DRUHÝ PŮLROK 2013 VÍCE 
PENĚZ DO OSVĚTY V OBLASTI EKOLOGIE  
 
Environmentální vzdělávání, ekologická osvěta a poradenství - 49 miliónů korun na 24 
programů, to je výrazný posun oproti prvnímu loňskému pololetí, kdy se 
v Moravskoslezském kraji nedočkal podpory ani jediný takový projekt.  Zjistila to 
Agentura pro regionální rozvoj, která pro kraj 2x ročně zpracovává analýzy a upozorňuje na 
možnosti, které ještě do konce plánovacího období žadatelé měli. 
 
 „V posledních dvou letech obecně vzrostl zájem o dotace do zlepšení životního prostředí ze 
strany velkých podniků – znečišťovatelů, ale zájem o menší projekty byl menší.  V prvním 
loňském pololetí například neuspěl v kraji ani jeden takový projekt. Změnilo se to a dnes 
obce a města buď už mají za sebou, nebo dokončují desítky projektů na úpravy zahrad u 
škol nebo školek, ekologickou výchovu dětí nebo výstavbu přírodních hřišť,“ řekla ředitelka 
ARR Petra Chovanioková. (Týká se OP Životní prostředí, konkrétně projektů na rozvoj 
infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.) 
 
„Vybudování takovýchto zahrad a hřišť bylo schváleno například v Metylovicích, Bruntále, 
Karviné, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Albrechticích, Bolaticích, Kobeřicích nebo Hradci nad 
Moravicí. Vždy jde o zahrady nebo úpravy dětských hřišť tak, aby podporovaly vztah dětí 
k přírodě hravou a přirozenou cestou. Uspěly také projekty na technologická centra a 
poradny, vše je orientováno na ekologii, hravou ekologickou výchovu a ochranu životního 
prostředí,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora s tím, že celkově přišlo do kraje na 
všechny projekty podpořené ze všech tématických operačních programů (netýká se 
Regionálního operačního programu řízeného Úřadem regionální rady) ve druhém pololetí 
roku 2013 skoro 79 miliónů korun, což pro region znamená v rámci republiky asi 12,8 % 
podílu čerpání. „Do kraje už přišlo od roku 2007 v rámci tématických operačních programů 
více než 75 miliard korun, nejvíce peněz do infrastruktury – silniční, železniční, v posledních 
dvou letech také do velkých ekologických investic – zlepšení odpadového hospodářství nebo 
ekologizace provozů velkých hutí,“ doplnil náměstek hejtmana.  
 
„Stále pracujeme na přípravách nového plánovacího období a najdeme cestu tak, aby kraj 
mohl čerpat maximum možného i po roce 2014, zájemci se s postupem mohou seznámit na 
stránkách www.sance2020.cz, stránky připravujeme také v naší agentuře, hotovi bychom 
měli být na jaře,“ doplnila ředitelka ARR Petra Chovanioková. 
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