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Zpravodaj

leden 2012

oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
vítáme Vás v novém roce
2012, který nebude nový
pouze změnou letopočtu.
Doufejme, ţe nic nebude tak
horké, jak se zprvu zdá.
OŠMS ovšem vstupuje do
nového roku také s mnoha
novinkami, které budou pro
některé z Vás jistě příjemné.
Vše se dočtete na dalších
řádcích. Zdraví a hodně
optimismu za celé oddělení mládeţe a sportu přeje Alena Mikulíková.

Seznamte se...
Jak jsem jiţ výše zmínila, naše oddělení vstupuje do nového roku
s novinkami a jednou z nich je příchod nových kolegů. „Sporťáka“
Vilibalda Prokopa na jeho pozici střídá Ivo Mach, tel. 564 602 940, email: mach.i@kr-vysocina.cz. Dále se naše oddělení rozrůstá o jednu
členku týmu Veroniku Vráblovou, která bude mít na starosti především
administrativní záleţitosti, tel. 564 602 935, e-mail: vrablova.v@krvysocina.cz

Anketa Sportovec Vysočiny
Jiţ podesáté Kraj Vysočina hledá nejlepšího sportovce za rok 2011,
a to v několika kategoriích. Nominovaní mohou být pouze sportovci,
kteří jsou registrovaní v oddílech se sídlem v Kraji Vysočina s výjimkou
kategorie „Sportovní osobnost Kraje Vysočina“, která je určena
sportovcům pocházejícím z našeho kraje, ale soutěţících i mimo něj.
Své nominace můţete zasílat do 15. ledna 2012 na e-mail:
mach.i@kr-vysocina.cz.
Veškeré podrobné informace s pravidly i nominačním formulářem
naleznete na http://mladez.kr-vysocina.cz v sekci sport.

Finance
Fond Vysočiny
Pro ţadatele máme dobrou zprávu.
Našemu oddělení se podařilo prosadit
tři grantové programy ve Fondu
Vysočiny, a to jiţ tradiční Sportoviště,
dále se vrací oblíbené Jednorázové
akce a grant na celoroční sportovní
aktivity Sportujeme. Jejich vyhlášení je plánováno na první polovinu
února.
Veškeré informace k jednotlivým grantovým programům
k nalezení na stránce Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

budou

Pravidla Rady Kraje Vysočina
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací
na účast na mistrovství Evropy a světa ve
sportovních disciplínách
Dne 20. 12. 2011 byla Radou Kraje Vysočina usnesením
2088/41/2011 RK schválena Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 16/11
pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve
sportovních disciplínách. V těchto pravidlech došlo k podstatným
změnám, z nichţ vybíráme ty nejdůleţitější. Dle nových pravidel jiţ
nebude moţné ţádat o účast na mistrovství ČR, ale pouze Evropy a
světa. Maximální procentuelní podíl Kraje Vysočina se sniţuje z 50 na
40 % z celkových uznatelných nákladů. Dále se stanovuje finanční
limit pro jednotlivé oddíly ţadatele na 100 000 Kč za jeden kalendářní
rok.
Plné znění Pravidel a další důleţité informace jsou k dispozici zde.
Více informací poskytne: Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940 e-mail:
mach.i@kr-vysocina.cz,

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací
na celoroční sportovní aktivity pro handicapované
sportovce
V minulém
roce
si
neziskové
organizace
pracující
s neprofesionálními handicapovanými sportovci mohli poţádat o dotaci
na svou celoroční činnost. Tato moţnost se nabízí i v roce 2012. Dle
pravidel si organizace mohou poţádat o 1 000 aţ 15 000 Kč, přičemţ
procentuelní podíl dotace Kraje Vysočina nesmí překročit 50 %
z celkových prokázaných nákladů na projekt. Ţádosti přijímá OŠMS od
1. ledna do 30. března 2012. Formulář ţádosti i s kompletními
pravidly naleznete zde.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939
e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz,

Semináře
V roce 2012 chystáme opět několik seminářů, v nichţ bychom se chtěli
opět zaměřit na získávání povědomí o evropských vzdělávacích
programech a jejich dílčích aktivitách. Semináře budou určeny jak pro
pedagogy, tak pro mladé lidi z Kraje Vysočina. Dále bychom rádi
nabídli semináře na osvojení neformálních vzdělávacích metod, které
je moţné začlenit do výuky ve škole nebo během práce s mládeţí ve
volném čase.
Veškeré informace naleznete na http://mladez.kr-vysocina.cz v sekci
mezinárodní spolupráce, semináře.

Olympiáda dětí a mládeže
Výprava Kraje Vysočina se připravuje na zimní olympiádu
dětí a mládeţe, která proběhne ve dnech 29. 1.–3. 2. 2012
v Moravskoslezském kraji. Drţte palce!!!
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