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Zpravodaj

únor 2011

oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
trochu opožděně, ale přeci, Vás vítáme
v roce 2011, který Vám, doufáme,
přinese
především
mnoho
nejen
pracovních, ale i osobních úspěchů.
V prvním čísle Zpravodaje oddělení
mládeže a sportu Vám přinášíme
aktuální
informace,
které
se
bezprostředně mládeže a sportu týkají. Za pozornost stojí výsledky
žádostí o dotaci dle Pravidel Rady kraje pro přidělování dotací na
pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež a také
vyhlášení grantového programu Sportoviště 2011.
Prosba: Opatřujte, prosím, korespondenci pro naše oddělení
známkami. Vás to nestojí nic navíc a nám uděláte radost .
Příjemné a zajímavé počtení za všechny z oddělení mládeže a sportu
přeje Alena Mikulíková.

Vyhlášení výsledků
Pravidla Rady kraje pro poskytování dotací na
pořádání celoročních volnočasových aktivit pro dětí
a mládež v roce 2011
Dne 25. 1. 2011 Rada kraje Vysočina na svém zasedání schválila
návrh na poskytnutí či neposkytnutí dotace subjektům, které si
požádaly o dotaci v rámci Pravidel Rady kraje pro poskytování dotací
na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce
2011. Vyhodnocení projektů naleznete na webové adrese: www.krvysocina.cz/mladez v sekci volný čas.

Finance
Fond Vysočiny
Grantový program Sportoviště 2011
program na podporu výstavby a
údržby
sportovních
a
tělovýchovných zařízení na území
kraje Vysočina.
Celkový
objem
finančních
prostředků: 3 000 000 Kč.
Popis programu:
podprogram A – spolufinancování
při nezbytné drobné údržbě
sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební
údržba apod.),
podprogram B – spolufinancování při výstavbě, modernizaci a
rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu.
Oprávnění žadatelé: obce, neziskové organizace působící v oblasti
sportu a tělesné výchovy, školy a školská zařízení.
Podpora: podprogram A: 10 000 – 30 000 Kč, podprogram B: 30 001 –
100 000 Kč.
V rámci grantového programu může žadatel podat 1 projekt!
Minimální podíl příjemce: podprogram A: 60 % celkových nákladů
projektu, podprogram B: 70 % celkových nákladů projektu.
Časový harmonogram: projekty uskutečněné od podpisu smlouvy do
31. 12. 2011.

Žádosti se vyplňují v elektronické podobě, Formulář žádosti ve
formátu XML je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz,
kde jsou ke stažení i další podpůrné dokumenty jako 602XMLFiller
(bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře) nebo návod pro
práci s elektronickými formuláři., případně je k vyzvednutí na adrese:
kraj Vysočina, krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu, oddělení
mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava.
Elektronicky odeslanou, a tedy okódovanou žádost je třeba zaslat ve
dvou vyhotoveních včetně příloh na podatelnu Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a obálku opatřit označením:
Fond Vysočiny, Grantový program „Sportoviště 2011“. Neotvírat!
Uzávěrka: 15. 3. 2011
Více informací: Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940,
prokop.v@kr-vysocina.cz

Pravidla Rady kraje
Aktualizace pravidel OMaS
Oddělení mládeže a sportu disponuje pro tuto oblast Pravidly Rady
kraje Vysočina:

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na
pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních
disciplínách, nově č. 03/2011

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na
účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních
disciplínách, nově č. 04/2011

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a
přehlídek pro děti a mládež, nově č. 05/2011

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
dofinancování evropských projektů, nově č. 06/2011.
Rada kraje Vysočina schválila dne 8. 2. 2011 jejich aktualizaci
spočívající v úpravě přidělování finančních prostředků příspěvkovým
organizacím zřizovaných krajem Vysočina. Součástí aktualizovaných
pravidel je také vzor nové smlouvy na poskytnutí dotace, která prošla
oproti předešlé výraznými změnami. Všem žadatelům a následně
podpořeným doporučujeme se smlouvou se podrobně seznámit.
Všechna plná znění nových pravidel naleznete na: www.krvysocina.cz/mladez.

Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro vznik a
přidělování dotací na krajská centra talentované
mládeže
Rada kraje Vysočina schválila dne 8. 2. 2011
změny v Pravidlech Rady kraje Vysočina pro
vznik a přidělování dotací na krajská centra
talentované mládeže. Mezi nejzásadnější
změny patří odstranění povinnosti předkládat
každoročně souhlasná stanoviska jednotlivých
klubů a oddílů, přehodnocení povinnosti
postupovat v režimu podpor malého rozsahu
(de minimis) a snížení příspěvku kraje z 50 %
na 40 % celkových nákladů. Dále byl upřesněn
způsob vyúčtovávání jednotlivých dotací. Nová
pravidla mají číslo 01/2011. Plné znění
pravidel naleznete na: www.kr-vysocina.cz/mladez v sekci sport.

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věžní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 109
telefon: 564 602 938-942
http://mladez.kr-vysocina.cz
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Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací
na celoroční sportovní aktivity pro handicapované
sportovce
Neziskové organizace pracující s handicapovanými sportovci mají až
do 31. března 2011 možnost zasílat své žádosti o dotaci na příspěvek
na dopravu a pronájem sportovišť v rámci své celoroční činnosti. Výše
dotace může činit min. 10 000 Kč a max. 15 000 Kč, přičemž částka
nesmí překročit 50 % celkových nákladů na projekt.
Plné znění pravidel, žádost a další informace naleznete na: www.krvysocina.cz/mladez v rubrice sport.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, mikulikova.a@krvysocina.cz, tel. 564 602 939.

Nadační fondy
Nadační fond Tesco
Nadační fond Tesco podporuje vzdělávání dětí základních a středních
škol, a to včetně škol speciálních pro handicapované děti a mládež, a
to formou finančního příspěvku na nákup učebnic, nábytkového
vybavení, náklady na školní exkurze, soutěže. O příspěvek mohou
požádat příspěvkové organizace, jejichž zřizovatel je město, obec,
nebo kraj), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a
náboženské
společnosti. Uzávěrka
žádostí
je
stanovena
na 31. března 2011.
Více informací naleznete na webových stránkách:
http://www.nadacnifondtesco.cz

a to jak v elektronické podobě na e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz,
tak i poštou na adresu: Odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Alena
Mikulíková, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Více informací: Alena Mikulíková, tel. 564 602 939 nebo na výše
uvedeném e-mailu.

Seminář Leonardo da Vinci, Program podpory
odborných praxí
Na konec dubna plánujeme seminář o programu celoživotního
učení Leonardo da Vinci a také o
Programu podpory odborných praxí
v Německu. O aktuálním termínu a
dalších podrobnostech Vás budeme
nejdříve informovat.

co

Evropské vzdělávací programy
Uzávěrky
NAEP
Grundtvig – dobrovolnické projekty 31. března 2011
Comenius – partnerství škol – 21. února 2011
Leonardo da Vinci – partnerství – 21. února 2011

ČNA Mládež
aktuální termín pro všechny akce je 1. dubna 2011

Nadace pro radost
Nadace pro radost podpoří projekty pro děti a
mládež, jejichž cílem je výchova k odpovědnému
lidství (mezilidské vztahy, pomoc potřebným,
ochrana přírody, vzdělání atd.). Měly by to být
projekty především pro děti a mládež ze sociálně
slabých, neúplných nebo ohrožených rodin. Může
se jednat o celoroční činnost, prázdninové tábory,
sportovní akce, dětská odpoledne a jiné aktivity.
Nadační příspěvek bude poskytnut nestátním neziskovým
organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení
církví - poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby).
Uzávěrka podání žádostí je 31. března 2011.
Více informací naleznete na webových stránkách:
http://www.nadaceproradost.org

Soutěže
Skutek roku 2010
Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž o nejvýraznější dobrovolné skutky
jednotlivců i projekty právnických osob, které nezištně pomohly
k rozvoji kraje Vysočina v roce 2010. Uzávěrka zasílání nominací je
15. února 2011. Podrobné informace i s formulářem nominace
naleznete na krajských webových stránkách: www.kr-vysocina.cz.

Ochutnávka ze seminářů
Youth for Youth
Již tradičně se na jaře uskuteční seminář pro všechny mladé ve věku
14–18 let o mezinárodních aktivitách a především
programu Mládež v akci, který skýtá mladým lidem
nejen možnost účasti na mezinárodním projektu,
ale i jeho organizování atd. Mládež se na semináři
dozví také informace, kde hledat vše potřebné
týkající se mezinárodní, evropské spolupráce aj.
Seminář se uskuteční opět o víkendu v Centru
lidských zdrojů v Pelhřimově ve dnech 15.–17. 4.
2011. Přihlášky bude možné zasílat do 8. 4. 2011,
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