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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2003
PROGRAM CAPACITY BUILDING
ČÍSLO SMLOUVY 22/03
1. AKTIVITY V ENERGETICKÉ OBLASTI
Publikace o financování obnovitelných zdrojů z fondů EU
Finanční podpora projektů na zvyšování energetické efektivity a pro obnovitelné zdroje energie je důležitým
aspektem jejich většího rozšíření. Jako budoucí členský stát EU měla ČR možnost čerpat z tzv. předvstupních
fondů. Ve studii vydané v červnu roku 2003 Kateřina Dobešová analyzuje přínosy těchto fondů pro ČR a
zároveň upozorňuje na problémy, které zatím zůstávají neřešeny.
Pro rok 2004 plánujeme zpracovat analýzu možného financování obnovitelných zdrojů energie ze
Strukturálních fondů.
Analýza třetího národního sdělení
Kateřina Dobešová vypracovala analýzu Třetího národního sdělení České republiky pro IPCC. Tato analýza
byla publikována spolu s dalšími ve sborníku Climate Action Network CEE (CAN CEE) s názvem “Independent
NGO Evaluation of the Third National Communication under United Nations Framework Convention on
Climate Change”.
Obnovitelné zprávy
V loňském roce pokračovala e-mailová rozesílka novinek o obnovitelných zdrojích energie, která se setkala
s pozitivním ohlasem respondentů z řad ekologických NNO i zainteresovaných jednotlivců. Pro rok 2004
chystáme rozesílku informací týkajících se změny klimatu.
Semináře
Kateřina Dobešová a Petr Hlobil ve spolupráci s organizací CAN CEE zorganizovali pro zájemce z řad NNO
seminář o úspěšných kampaních na ochranu klimatu.
Národní alokační plán pro evropské schéma obchodování s emisemi
Kateřina Dobešová začala sledovat přípravu tzv. Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi
v Evropské unii a její poznatky poté převzala Klára Sutlovičová, která se stala koordinátorkou pro program
Ochrana klimatu v CDE. Na podzim roku 2003 absolvovala dva semináře o obchodování s emisemi a byla
nominována sdružením ekologických NNO Zelený kruh jako zástupkyně NNO do komise pro přípravu NAP. O
nejnovějším vývoji týkajícím se alokačního plánu informuje ostatní NNO (Hnutí DUHA, Calla, CZ Biom a další)
a konzultuje s nimi další postup.
Tuto problematiku budeme sledovat také v roce 2004, mimo jiné posouzením českého NAP pro potřeby
Evropské komise a další práci.
2. AKTIVITY V OBLASTI DOPRAVY
Nová Dopravní politika ČR
Díky naší systematické práci v oblasti dopravy na národní úrovni se v srpnu 2003 stal zástupce CDE Aleš
Kuták členem Redakční rady nové Dopravní politiky ČR. Během posledních čtyř měsíců loňského roku
absolvoval celkem pět jednání Redakční rady, na nichž uplatňoval připomínky, jejichž zpracování zástupci
ekologických občanských sdružení koordinoval. Některé z těchto připomínek byly převzaty do textu návrhu,
který byl 19.12.2003 zveřejněn na internetových stránkách ministerstva dopravy.
V současné době je proces přípravy nové Dopravní politiky ČR pozastaven z důvodu nejasného stanoviska
vedení ministerstva dopravy k tomuto dokumentu. Po obnovení procesu se bude zástupce CDE nadále
účastnit jednání Redakční rady a koordinovat vstup NNO do přípravy nové Dopravní politiky.
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Publikace o vlivu pěších zón v centrech měst na maloobchodní obrat
Řada místních politiků a dokonce i urbanistů dosud pohlíží s nedůvěrou na zavádění pěších zón, zejména
pokud by měly pokrývat celé historické centrum města. Jejich postoj vychází z představy, že nemožnost
volného přístupu pro automobily zákazníků se nutně musí projevit snížením obratu obchodů v centru. V roce
2003 jsme nechali zpracovat překlad výtahu z německé studie, který ukazuje, že tomu může být právě
naopak, a v roce 2004 jej v upravené podobě vydáme.
Dálnice a regionální rozvoj
Nadále jsme se věnovali vztahu dálničního napojení a regionálního rozvoje – na toto téma jsme zpracovali
příspěvek pro týdeník Respekt, podklady pro článek v Reflexu a prezentaci na konferenci o investicích CIREC
2003.
3. MEZIOBOROVÉ AKTIVITY
Adresář nevládních organizací Komu, kam, proč?
Během loňského roku byla aktualizována internetová verze adresáře. Adresář obsahuje kontaktní údaje na
zhruba 120 nevládních organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí na národní, regionální i
místní úrovni.
V současné době připravujeme jeho další aktualizaci a vydání papírové verze.
Poštovní rozesílka
V rámci této služby českým nevládním organizacím jsme v roce 2003 rozeslali pět zásilek na 70 adres. Jejich
obsahem byla jak periodika, která rozesíláme pravidelně (Acid News, Zprávy ze SEVEnu, Arnika, ELEKTRA),
tak i jednorázové publikace (Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme., Drátěný osel, zvláštní číslo zpravodaje
občanského sdružení „Olomoučtí kolaři“, AVA Magazine), letáky, informační listy apod.
Rozesílka bude pokračovat i v roce 2004.
4. FINANČNÍ ČERPÁNÍ
Veškeré prostředky poskytnuté Nadací Sluníčko na realizaci projektu Capacity Building v roce 2003 byly
vyčerpány, další náklady byly pokryty z prostředků získaných od CEE Bankwatch a CAN CEE.
Aktivita

Částka (EUR)

Dárce

Analýza Třetího národního sdělení

500

CAN CEE

Seminář o úspěšných kampaních

500

CAN CEE

Rozvoj organizace

1 750

CEE Bankwatch Network

Capacity Building Program (100 800 CZK)

3 111

Nadace Sluníčko

Celkem

5 861

Kurs k 31.12. 2003: 1 EUR = 32,405 Kč

Zpracovali
Aleš Kuták, Klára Sutlovičová a Petr Hlobil, 23. 2. 2004
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