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Ze zdroj EU skoro 19 milión K
P t ekologických center vznikne v Olomouckém kraji na základ projektu n kolika
organizací a institucí. Hlavní roli p itom sehrála olomoucká radnice, která za všechny
partnery požádala o dotaci ze zdroj Evropské unie.
'Poda ilo se získat bezmála 18,9 miliónu korun, které zajistí financování projektu na dva
roky,' ekl noviná m nám stek olomouckého primátora Miroslav Pet ík ( SSD).
V Olomouci bude zajiš ovat innost centra st edisko ekologické výchovy Slu ákov,
které p sobí p i magistrátu. Vedle n j se do realizace projektu zapojí eský svaz
ochránc p írody v Prost jov , Ornitologická stanice p i Muzeu Komenského v P erov ,
D m d tí a mládeže Vila Doris v Šumperku a Hnutí Brontosaurus v Jeseníku.
Hlavní náplní innosti center bude ekologická výchova, osv ta, vzd lávání a také
poradenství v oblasti životního prost edí. 'Projekt jim zajistí v tší stabilitu, umožní jim
získat nové klienty a poskytne centr m šanci nau it se využívat zdroje Evropské unie,'
poznamenal Pet ík.
Za podstatné p itom ozna il i to, že centra budou mít spole né internetové stránky, kde
budou moci lidé najít informace o jejich innosti. Spole n budou také vydávat
vzd lávací programy pro mládež.
Olomouc získá z celkové dotace bezmála šest milión korun. 'P edpokládáme, že tyto
peníze budou využity na vytvo ení pracovních míst ve st edisku Slu ákov, poskytování
služeb a také na vydávání publikací, film i po íta ových program ,' uvedl
viceprimátor. Na realizaci projektu se budou podle n j partnersky podílet mj. Horka nad
Moravou, skanzen v P íkazích na Olomoucku, Zdravotní ústav v Olomouci i hygienická
stanice.
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