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oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé,
sluníčko už konečně nabírá na
síle, pomalu se blíží čas
dovolených a odpočinku, ale
ještě chvilku si počkáme. Do
té doby, než vše vypukne
naplno,
Vám
přinášíme
novinky z našeho oddělení.
Dozvíte se, co připravujeme
ještě
v červnu,
výsledky
grantových programů, informace k Talentu Vysočiny atd. S přáním
modravých dnů Vás za celé oddělení zdraví Alena Mikulíková.

Finance
Vyhodnocení grantových programů ve
Fondu Vysočiny pro rok
2012
Všichni žadatelé, kteří zaslali své
žádosti
dle
jednotlivých
výzev
grantových
programů
Sportoviště
2012, Sportujeme 2012 a Jednorázové akce, se mohou s výsledky
hodnocení seznámit na webových stránkách Fondu Vysočiny zde
v sekci vyhodnocené programy.

Vyhodnocení GP v číslech
Jednorázové akce 2012
Cílem programu bylo finančně podpořit jednorázové aktivity
sportovního i nesportovního charakteru v časovém rozsahu max.
jeden měsíc pořádaných pro děti, mládež i širokou veřejnost, jako
například drakiády, dětské karnevaly, turnaje, závody, akce pro rodiny
s dětmi atd.
Alokace tohoto programu činila 2 000 000 Kč, z toho v podprogramu
A bylo k dispozici 1 200 000 Kč a v podprogramu B 800 000 Kč.
Minimální výše dotace byla 5 000 Kč a maximální 80 000 Kč.
Procentuální podíl Kraje Vysočina byl stanoven na 40 %.
Do programu bylo zasláno 184 žádostí s celkovým objemem
požadované dotace ve výši 4 285 860 Kč. Celkem 49 žádostí nebylo
z důvodu neformálního nesouladu hodnoceno, ze zbylých 135 žádostí
bylo podpořeno 101 ve výši 1 954 111 Kč, z toho 70 v podprogramu
A a 65 v podprogramu B.
Informace k výsledkům 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.

Alokace tohoto programu činila 3 000 000 Kč, z toho na podprogram
A byl vyčleněn 1 000 000 Kč, minimální výše dotace byla 10 000 Kč,
nejvyšší 30 000 Kč, Procentuální podíl Kraje Vysočina byl 40 %,
v podprogramu B byly k dispozici 2 000 000 Kč, minimální výše
dotace byla 30 001 Kč, maximální 100 000 Kč. Procentuální podíl
Kraje Vysočin činil 30 %.
Do programu bylo zasláno 132 žádostí s celkovým objemem
požadované dotace ve výši 6 135 934 Kč. Celkem 45 žádostí nebylo
z důvodu neformálního nesouladu hodnoceno, ze zbylých 87 žádostí
bylo podpořeno 76 ve výši 2 911 488 Kč, z toho 54 v podprogramu
A a 22 v podprogramu B.
Dotazy k programu zodpoví garanti Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940, email: mach.i@kr-vysocina.cz, Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941,
e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz.

Sportujeme 2012
Program byl zaměřen na zlepšení a podporu dlouhodobých
sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatel regionu, se zvláštním
zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské společnosti
a vytvoření společné identity obyvatel regionu.
Alokace tohoto programu činila 1 500 000 Kč, minimální výše dotace
byla 10 000 Kč, maximální 60 000 Kč. Procentuální zastoupení Kraje
Vysočina bylo stanoveno na 40 %.
Ke stanovené uzávěrce došlo 83 žádostí s požadavkem na dotaci ve
výši 3 295 022 Kč. Celkem 25 žádostí nebylo pro formální nedostatky
hodnoceno, ze zbylých 58 bylo podpořeno 35 o celkovém objemu
1 416 686 Kč.
Případné dotazy směřujte na garanty programu Mgr. Petra Panovec,
tel. 564 602 938, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz, Veroniku
Vráblová, tel. 564 602 935, e-mail: vrablova.v@kr-vysocina.cz.

Talent Vysočiny a Cena hejtmana
Vysočiny 2012
Také v letošním roce bude udělováno ocenění Talent Vysočiny a Cena
hejtmana Vysočiny. Ocenění je určeno pro žáky a studenty, kteří
dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent
a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní
i mimoškolní (zájmové) činnosti v období květen 2011 – květen 2012.
Návrh na nominaci podává škola, školské zařízení či organizace
zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním,
uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním.

Sportoviště 2012

Uzávěrka podávání návrhů na nominace byla 22. května 2012.
Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 22. června ve Žďáře nad
Sázavou za přítomnosti zástupců Kraje Vysočina.

Cílem programu byla podpora výstavby a údržby zařízení pro
sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro
sportovní vyžití obyvatel regionu. Podprogram A byl zaměřen na
drobné úpravy a údržbu sportovních zařízení, podprogram B byl určen
na složitější úpravy, rekonstrukce, výstavbu sportovních areálů.

Vítěz v každém z oborů a kategorie získává ocenění Talent Vysočiny
a desetiměsíční stipendium ve výši 1 nebo 2 tis. Kč. Další komisí
nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium ve výši
1 nebo 2 tis. Kč. Mimo to dostanou všichni ocenění věcné ceny
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oddělení mládeže a sportu
s logem Kraje Vysočina. Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny
může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela
výjimečné výsledky v určitém oboru, tj. jednorázové stipendium ve výši
5 nebo 10 tis. Kč.
Více informací poskytne: Bc. Jana Albrechtová, tel. 564 602 942,
e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

Semináře
Jdi do toho!
Pro všechny, kteří mají chuť realizovat vlastní projekty, přispět ke
změně ve svém okolí a zároveň se něco nového naučit, poznávat své
hranice i motivovat ostatní k aktivnímu přístupu k životu, jsme připravili
akci, která by měla všechny vyjmenované cíle podpořit.

Kromě cestování, poznávání nových kultur a zajímavých lidí se také
zapojíš do různých programů – většinou budou spjaté se vzděláváním
studentů všech věkových kategorií. Takže se může stát, že budeš učit
angličtinu děti v čínské škole, prezentovat jim českou kulturu anebo si
s nimi jen tak povídat o tom, jak to u nás v Evropě chodí. Nabídek je
mnoho a určitě si vybereš téma, které Tě bude nejvíce bavit. Stáž sice
není placená, ale budeš mít zařízené ubytování a jídlo, takže oproti
dovolené ještě ušetříš.
Deadline na vyplnění přihlášky je 10. 6. 2012 na portále nastaz.cz.

Stáž ve francouzském rádiu Eur@dioNantes
Eur@dioNantes, Evropská rozhlasová stanice se sídlem v Nantes
s podporou Evropské komise hledá stážisty, kteří mají zájem začít
svou kariéru v dynamickém evropském prostředí.

Jdi do toho! je akce určená pro všechny mladé lidi od 15 let a pro
pedagogy i pracovníky jak ve školách, tak i v neziskových
organizacích pracujících s cílovou skupinou mládež.

O stáž se mohou ucházet studenti
politických věd, žurnalistiky a
evropských studií, kteří mají zájem
o evropské otázky a kteří by chtěli
získat zkušenosti ve světě nových
evropských médií. Podmínkou je
velmi dobrá znalost francouzštiny.

Program bude rozdělen do dvou bloků. Jeden bude určen přímo
mládeži, druhý pedagogům a pracovníkům s mládeží. Zároveň bude
zařazena i konzultační část, při níž si budete moci osobně popovídat
se zástupci prezentujících organizací.
Prezentovány budou programy jako Mládež v akci, Think Big, Fond
Budoucnosti, Visegrádský fond, Norské fondy a fondy EHP aj.
Termín akce je 25. 6. 2012 na KrÚ Kraje Vysočina od 9.00 do 14.00
hod.
Zájemci se mohou předem nahlásit e-mailem na adrese
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, do něhož napište, zda jste student,
nebo pedagog, pracovník s mládeží a organizaci (název školy, kterou
navštěvujete, kde vyučujete, název organizace, v níž pracujete), a to
nejpozději do 18. 6. 2012.
Podrobné informace budou průběžně doplňovány na webové stránce:
www.kr-vysocina.cz/mladez
v sekci
mezinárodní
spolupráce,
semináře.

Nabídky odjinud
Stáže pro maturanty v Asii, Latinské Americe nebo
v Evropě
Máš za sebou maturitu i přijímačky?
Nyní jsou před Tebou 4 měsíce
prázdnin! Jak je využít na
maximum? Co takhle strávit 6–12
týdnů v Číně, Indonésii, Malajsii a
nebo ve slunečném Rio de Janeiru?
Jestli máš rád dobrodružství,
cestování a poznávání nových zemí
anebo jen chceš zažít kopec zábavy
a zlepšit se v angličtině, přidej se i Ty k více než stovce českých
maturantů a vysokoškoláků, kteří toto léto vyjedou do celého světa
díky celosvětově největší studentské organizaci AIESEC.

Stáž začne 23. srpna 2012
v Nantes a bude trvat až do 22.
února 2013. Stážisté obdrží měsíční příspěvek ve výši cca 417 €.
Termín pro přihlášení: 30. červen 2012.

Barevný svět kolem nás
Fotografická soutěž pro neprofesionální fotografy, kterou vyhlašuje
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
Do soutěže je možné přihlásit
3 fotografie ve formátu jpg a
je možné je zaslat na emailovou
adresu:
fotosoutez@dzs.cz do 16. 9.
2012.
Více informací získáte na
webové
adrese:
www.naep.cz
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