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Věc : poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane_

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb Vám poskytujeme

Vámi žádané informace k projektu „Active citizens for actvie climate protection“.

Dotazy jsou uvedeny kurzívou a podtrženy, odpovědi na ně se nachází pod dotazy. Podtržené

dotazy jsou přepisem Vašeho dotazu z 10. února 2017, 14:00.

Prosím o uvedení jmen účastníku, kteří v rámci projektu navštívili následující destinace:

Rakousko (region Wagram): 17. _ 18. září 2015

Španělsko (Budd/'02): 25. e 26. únor 2016

Malta (Mama): 12. — 13. května 2016

Česká republika (Praha): 2. _ 3. června 2016

Portugalsko (Espinho): 22. * 23. září 2016

Jména všech účastníků včetně vlastnoručních podpisů jsou zaznamenána v prezenčních

listinách ze všech konkrétních akcí, které jsou přílohou této odpovědi. Jedná se o oficiální

záznamy z projektových setkání, které jsou vykazovány při detailním vyúčtování a

schvalování projektu pro potřeby řídícího orgánu Europe for Citizens.

 

 

Dále žádám o vyjádření, na základě jakého klíče byli účastníci vybráni. Zda byli osloveny

neziskovky a spolky na Praze 9, či byli jmenováni na základě nějakého rozhodnutí. Pokud to

bylo rozhodnutí, tak kdo jím byl.

Veškeré relevantní informace k projektu, tematickým setkání v jednotlivých zemích a

destinacích projektových partnerů, kritéria kvalifikace účastníků, počty reprezentantů daného

partnera a další informace jsou obsaženy v průvodním dokumentu projektu Active citizens for

active climate protection, spadajícího do programu EUROPE FOR CITIZENS, sub-program

Strand2: Democratic engagement and civic participation. Jedná se o oficiální dokument

projektu, který je vzhledem k povaze a oficiálnímu jakzyku projektu Active citizens for active

climate protection psán celý v anglickém jazyce. V této formě byl schválen Programme Guide

PROGRAMME GUIDE 2014 _ 2020 v rámci akce 2.2: Network of Towns a dle tohoto

dokumentu a v souladu s ním Městská část Praha 9 postupovala. Na projektová setkání byli

vysláni lidé zastupující Úřad městské části Praha 9 (zastupitelé, radní), jeho zaměstnanci,

jejichž agenda souvisí s projekty tinancovanými z evropských fondů či tematickým



zaměřením tohoto projektu, dále pak osoby, které mají k dané problematice blízko, projevily

o ni zájem, či se s ní setkávají v každodenním životě. V současné době jsou veškeré

dokumenty předloženy řídícímu orgánu Europe for Citizens a čeká se na informace platné k

závěrečnému vyúčtování.

Přílohy:

]) Prezenční listina Rakousko Wagram

2) Prezenční listina Badajoz Španělsko

3) Prezenční listina Marsa Malta

4) Prezenční listina Praha. ČR

5) Prezenční listina Espinho Portugalsko

6) Průvodní dokument projektu Active citizens for Active climate protection

S pozdravem,

    \\ Pave ospíse

Odbor školství a evropských fondů


