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Zpravodaj

únor 2012

oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
venku mrzne aţ praští, bodejť ne,
je zima :-). Nicméně k Vám opět
přichází další číslo zpravodaje
oddělení mládeţe a sportu, který
bude plný informací s finanční
tématikou. Doufáme, ţe Vás
zaujme a ţe si najdete vše
potřebné
pro
Vaše
aktivity.
S přáním zasněţených dnů Vás za celé oddělení zdraví Alena
Mikulíková.

Finance
Vyhodnocení Volného času 2012
Všichni ţadatelé, kteří zaslali své ţádosti dle Pravidel Rady Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládeţ, se mohou podívat na našich
stránkách na výsledky hodnocení. Kompletní přehled podpořených i
nepodpořených projektů naleznete zde.

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 14. února
vyhlásilo tyto grantové programy:
Jednorázové akce 2012, Sportoviště
2012 a Sportujeme 2012.

Jednorázové akce 2012
Cílem programu je finančně podpořit jednorázové aktivity sportovního i
nesportovního charakteru v časovém rozsahu max. jeden měsíc
pořádaných pro děti, mládeţ i širokou veřejnost, jako například
drakiády, dětské karnevaly, turnaje, závody, akce pro rodiny s dětmi
atd.

Sportoviště 2012
Cílem programu je podpora výstavby a údrţby zařízení pro sportovní a
tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní
vyţití obyvatel regionu. Podprogram A je zaměřen na drobné úpravy a
údrţbu sportovních zařízení, podprogram B je určen na sloţitější
úpravy, rekonstrukce, výstavbu sportovních areálů.
Alokace tohoto programu činí 3 000 000 Kč, z toho na podprogram A
je vyčleněn 1 000 000 Kč, minimální výše dotace je 10 000 Kč,
nejvyšší 30 000 Kč, Procentuelní podíl Kraje Vysočina je 40 %,
v podprogramu B jsou k dispozici 2 000 000 Kč, minimální výše
dotace je 30 001 Kč, maximální 100 000 Kč. Procentuelní podíl Kraje
Vysočina je 30 %.
Termín podání ţádostí je 23. března 2012.
Informace k programu podají garanti Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940,
e-mail: mach.i@kr-vysocina.cz, Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941,
e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz.

Sportujeme 2012
Zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit
obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládeţ, rozvoj
prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity obyvatel
regionu.
Alokace tohoto programu činí 1 500 000 Kč, minimální výše dotace je
10 000 Kč, maximální 60 000 Kč. Procentuelní zastoupení Kraje
Vysočina je 40 %.
Mezi uznatelné výdaje (náklady) patří například tyto neinvestiční
náklady: nákup materiálu a sluţeb, drobný (dlouhodobý) hmotný
majetek, nájemné, tiskové materiály, webové prezentace, propagační
předměty a odměny pro účastníky, ostatní platby za provedenou práci,
cestovné a stravné, atd.
Termín podání ţádosti je 23. března 2012.

Alokace tohoto programu činí 2 000 000 Kč, z toho v podprogramu A
je k dispozici 1 200 000 Kč, a v podprogramu B 800 000 Kč. Minimální
výše dotace je 5 000 Kč a maximální 80 000 Kč. Procentuelní podíl
Kraje Vysočina je 40 %.

Informace k programu podají garanti Mgr. Petr Panovec, tel.
564 602 938, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz, Veronika Vráblová,
tel. 564 602 935, e-mail: vrablova.v@kr-vysocina.cz.

Mezi uznatelné výdaje (náklady) patří výhradně náklady bezprostředně
související s uspořádáním akce: materiál, propagace, sluţby
reklamních agentur, PR, dopravní náklady, ubytování, občerstvení,
nájemné, dohody o provedení práce, ceny pro soutěţící, drobný
dlouhodobý majetek do 40 tis. pořizovací ceny atd.

Veškeré podrobné informace k jednotlivým grantovým programům
budou k nalezení na stránce Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

Termín podání ţádosti je 30. března 2012.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací
na celoroční sportovní aktivity pro handicapované
sportovce

Informace ke programu podají garanti Mgr. Alena Mikulíková, tel.
564 602 939, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz, Bc. Jana
Albrechtová, tel. 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

Pravidla Rady Kraje Vysočina

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 %
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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu
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
Od 29. ledna do 3. února
bojovali naší mladí sportovci v
Moravskoslezském kraji na
Olympiádě dětí a mládeţe.
Naše
výprava
odjíţděla
obhajovat třetí místo z předešlé
zimní olympiády, ale bohuţel se
to nepodařilo. Nakonec na ně
zbylo deváté místo. Ostudu
rozhodně neudělali. Nejvíce se dařilo v bílé stopě, dále v krasobruslení
a rychlobruslení.
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