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Podrobné informace o zapojení do soutěže Město stromů
2011/2012
Přihlaste se do šestého ročníku soutěže Město stromů. Uspořádejte ve svém městě
celoroční kampaň inspirovanou stromy. Zapojte do akcí všechny věkové kategorie, od dětí
až po důchodce. Učiňte své město zelenějším, zdravějším a příjemnějším pro život.

Cíle soutěže
→ Zvyšování zájmu obyvatel o životní prostředí města, ve kterém žijí.
→ Podpora činností motivujících veřejnost aktivně se zapojit do ochrany krajiny.
→ Zlepšování vztahů v místní komunitě a vytváření nových partnerství prostřednictvím
spolupráce na jednotlivých akcích.
→ Posílení společenského života v místě.
→ Konkrétní výstupy v podobě vysazených stromů či zlepšení životního prostředí města.

Harmonogram
→ Vyhlášení soutěže: 20. února
→ Uzávěrka přijmu přihlášek: 5. června (Den životního prostředí)
→ Zveřejnění vítěze soutěže: červen/červenec 2011
→ Slavnostní zahájení kampaně: říjen 2011
→ Doba trvání kampaně: říjen 2011 – říjen 2012
→ Zaslání průběžné zprávy: 15. února 2012
→ Zaslání závěrečné zprávy: 30. listopadu 2012
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Hlavní kritéria pro výběr vítězného města:
→ Plánované aktivity – jejich množství, různorodost, zaměření
→ Regionální rozsah projektu
→ Spektrum občanů, kterému jsou aktivity určeny
→ Zapojení školských zařízení
→ Soulad s krajskou koncepcí EVVO (environmentálního vzdělávání a osvěty)
→ Tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - nevládních organizací, místních samospráv,
podnikatelů, místních médií apod.

Podmínky pro zapojení se do soutěže
→ NOVĚ!!! Oprávněnými žadateli jsou všechna města na území ČR
→ Organizátor projektu se zavazuje průběžně a včas poskytovat Nadaci Partnerství
informace o plánovaných aktivitách
→ Organizátor projektu se zavazuje při ukončení projektu uspořádat pro širokou veřejnost
slavnostní, ekologicky zaměřenou akci, při které dojde k předání symbolického žezla
nástupnickému městu
→ Organizátor projektu poskytne po jeho ukončení k nekomerčnímu využití kvalitní
dokumentaci z realizace projektu (fotodokumentace, závěrečná zpráva)
→ Povinností organizátora projektu je informovat při jakékoliv propagaci a komunikaci o
projektu (ve formě textové i grafické) o vyhlašovatelích a partnerech projektu
→ Organizátor projektu se zavazuje užívat loga vyhlašovatelů a partnerů soutěže Město
stromů dle smluvně stanovených podmínek
Formulář přihlášky a další informace můžete nalézt na
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/vyzva-k-prihlaseni
Rádi zodpovíme vaše otázky telefonicky či e-mailem. Pro inspiraci vám můžeme poslat také
interaktivní CD informující o průběhu kampaně v Havířově.
Kontakt: Hana Zuchnická, tel.: 777 624 815, hana.zuchnicka@nap.cz
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