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FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(FV02792.0033)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan BřŽďala, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec
se sídlem: Masarykovo náměstí 17, 393 01 Pelhřimov
IČO: 65983611
zastoupen: Martou Kosovou, předsedkyní
(dále jen “Příjemce“)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2400486301/2010

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „S Mravencem v přírodě v roce 2021“, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt“).

ČI. 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst.
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1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemné sdělí, 
že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČL5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 57 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 87,72 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 12,28 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 7 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), 
výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 10 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje 
na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.



ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, rádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
ode dne 1.1. 2021, nejpozději však do 31. 12. 2021, Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v 
účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky, zábavní pyrotechnika,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem),
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) běžné provozní náklady (např. služby elektronických komunikací, nákup vody, paliv 

a energie, služby peněžních ústavů,...)
i) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
j) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění,
k) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
I) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, programové vybavení,
m) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. vystavení 

potvrzení lékařem za administrativní úkon),
n) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům,
o) členské, registrační a licenční poplatky (licence trenérů, hráčů, členské a registrační 

poplatky nadřízeným organizacím - např. sportovní svazy apod.)
p) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money)

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
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b) tiskové materiály a propagační předměty,
c) věcné dary pro účastníky (vč. poukázek k odběru zboží)
d) potraviny a občerstvení, náklady na pohoštění,
e) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce),
f) prádlo, oděv a obuv (pouze související s projektem),
g) knihy, učební pomůcky a tisk (tisk náborových letáků, letáky o pořádání tábora apod.), 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
i) služby školení a vzdělávání,
j) nákup ostatních služeb (vstupy do sportovních zařízení, časomíra, ozvučení zápasů, 

propagace, doprava, ubytování a stravování, startovně, nákup vstupenek),
k) nájemné,
I) cestovné, jízdné,
m) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry),
n) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na volnočasové a sportovní 

aktivity dle vnitřních předpisů či stanov příjemce).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede 
účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby 
příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k 
projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
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paragony, účtenky apod ) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02792.0033",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. 
Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na 
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, uhradit DPH nej později do data ukončení realizace projektu uvedeného v ČI.
7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro 
účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, 
a to nejpozději do 31. 1. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy, 

originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. í) - písm. k) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s 
umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, 
u označení provozovny, otevírací doby apod.), alternativně je možné vylepit samolepku 
se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy,

- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (v grafickém provedení a dle manuálu, který 
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita) na tiskové materiály související 
s projektem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně předá 
Příjemci Kraj,

- v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne 
na www.kr-vysocina.cz/publicita),

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci 
o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje 
Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

- v případě nákupu společných sportovních dresů uvést logo Kraje na dresu

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve 
znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11 
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace 
či jeho část podpořenou z dotace po dobu jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy prodat, 
pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy jsou Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, 
email: kastner.m@kr-vysocina.cz a Kateřina Němcová, tel: 564 602 935, 
email: nemcova.k@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy 
je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

7



10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 4. 2021 
usnesením č. 0710/13/2021/RK.

V ............................ dne %89*9x V Jihlavě dne 18.06.021

" / RND/jan Bhžďala 
člén rady kraje

”dS: '■ t }
U.C.A *443- -------

Marta Kosová 
předsedkyně

8
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Uložit data Načíst data Návod pro práci s el. formulářem

* 38'

Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti
Uložení a tisk žádostí

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po fininim 

vypinéni žádosti klikněte na Odeslat data" v 

záhlaví formuláře} 
................................... ...........................................
Název programu

Název projektu

Podprogram

FV02792.00 2 3........................... ...............

FV02792-27_01_21-44

SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

S Mravencem v přírodě v roce 2021

ani...t

Volný čas , •

Identifikační údaje žadatele

IČO: 65983611 Načti data o žadateli

Přesný název: 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková org

Ulice, čp Masarykovo náměstí 17

Obec: Pelhřimov

PSČ: 39301

Sídlo pošty: Pelhřimov

Název banky: Fio banka, a.s. *

Číslo účtu: 2400486301/2010

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon podání

Titul:

Jméno: Marta
žádosti je nutné více osob, uvadnou so 
všechny tyto osoby

Příjmení: Kosová

Funkce: vedoucí střediska

i Statutární zástupce žadatele
: V případě, kdy pro právní úkon podání 
žádostí je nutné více osob, uvednou se 
všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
: V případě, kdy pro právní úkon podání

Titul:

Jméno:

70/002) I2

i žádosti je nutné více osob, uvednou se 
všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Marta '

Příjmení: Kosová

Email: mravenec@sevmravenec.cz

3 Tel.: 723288123 '
1 z 5



Indentifikaní údaje zřizovatele 
(vyplní jen žadatel, pokud je 
příspěvkovou organizaci 
zřizovanou obcí)

1. Lokalizace projektu

Pfesný název: 7/8928°.

I IČO: 65983611 ;

: Název banky: Fio banka, a s. i

Číslo účtu: 2400486301/2010 j
okres Pelhřimov, region Pelhřimovsko, kraj Vysočina

Uveďte v jakě obci bude projekt 
i realizován (název obce včetně 
i okresu),' v případě, že bude realizace 
i projektu probíhat na území více obcí, 
j tak je vypište nebo v případě dopadu 
i na větší území uvedlo vyšší
I administrativní jednotku (např ob vod 
j ORP okres, celý kraj)

| 2. Odůvodnění projektu a jeho cíle
j Popište co vás k podání žádosti vede; 
i jaká je výchozí situace, jaký problém
j chcete vyřešit; co tím chcete
i dosáhnout, jaké jsou cite projektu - co 
j chcete zlepšit,, zkvafitnit.

j
í

Je důležité, aby dtí měly možnost vybírat si z různých 
nabídek zájmových kroužků, kde budou smysluplně trávit 
volný čas, rozvíjet svoje schoponosti, kreativitu, nacházet 
nové přátele, hledat nové zájmy, učit se komunikací, 
skupinové prácí, pomoct si navzájem. Právě takové trávení 
volného času dětem nabízí naše přírodovědné zájmové 
kroužky s důrazem na praktické činnosti, pobyt v přírodě - 
stavění přístřešků, rozděláváni ohně, výrobu z přírodních 
materiálů. Naše kroužky a veřejně osvětové akce mohou 
navštěvovat již předškoláci, školáci a dáte dti, jež základní 
školu opouští. Po odchodu na střední školu mladí lidé 
většinou ztrácejí s dětskými volnočasovými organizacemi 
kontakt, a protože zařízení soustavně se zabývajících 
mimoškolní Činností mládeže zatím příliš mnoho není, má 
tato věková kategorie jen velmi omezenou možnost plynule 
navázat na systematickou zájmovou činnost z předchozích 
tet. Bohužel právě v tomto věku jsou mladí lidé velmi 
zranitelní a nenaleznou-i vhodné motivy pro trávení volného 
Času, mohou snadno podléhat různým negativním vlivům 
okolí a společnosti (problematika drog, kriminality apod.). 
Naše nabídka děti a mládež oslovila a rády se zapojily do 
pravidelné činnosti kiubu a zvláště do větších osvětových 
akci připravených pro Širokou veřejnost.
Nabídnout dětem a mládeži Pelhřimovského regionu, 
smysluplné, tvořivě, zajímavé i zábavné trávení volného 
času v pravidelných zájmových kroužcích. Pravidelná 
činnost s dětmi škol základních v klubu, který se zabývá 
ochranou přírody a krajiny, praktickými činnostmi a je zvláště 
zaměřen na pobýváni s dětmi venku v přírodě.
Dáte na praktické dovednosti-utvářenim pozitivních 
životních hodnot, rozvíjením osobnosti a mezilidských 
vztahů omezovat negativní dopad patologických jevů 
spojených s dnešním stylem života na mladé lidi.
Ukázat dětem a mládeži možnou cestu, při které se ve svém 
volném čase budou nejen scházet sami se svými vrstevníky, 
ale zároveň se naučí pracovat, učit, vyrábět, tvořit, hrát, 
připravit náplň volného času mladším dětem.

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude obsahem 
projektu; co chcete pořizovat.
budovat, vylepšoval organizovat atp.; 
v jakém množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se dlouhodobě 
zabývá voinočasovými aktivitami pro dětí a mládež. Nabízí 
smysluplné trávení volného času dětem již v předškolním 
věku, školákům a nezapomínáme ani na děti, které opustí 
základní školu a mění se jim dosavadní způsob života. Jsme 
otevřeným klubem a mohou se k nám přihlásit děti a mládež, 
každý kdo má zájem o naše kroužky a aktivity. Děti se učí 
vzájemně si pomáhat, být k sobě ohleduplní, spolupracovat, 
učit se jeden od druhého. 
Zaměřeni jsme na ochranu přírody, poznávání zvířat, rostlin, 
přírody a pobyt v ní. Klademe důraz na praktické činnnosti - 
praktická ochrana přírody - vyvěšování a čištění ptačích 
budek, hrabáni travní hmoty v přírodních rezervacích..., 
kterým se věnujeme ve větší míře a Časovém rozsahu na ' 
veřejně osvětových akcích - Den Země, Medováni,
Budkováni, Hrabání Kladinského potoka, na víkendových 
pobytových akcích a letním dětském táboře. Samozřejmě 
schůzky probíhají formou her. soutěží, aktivit, smyslového 
vnímání, ... •

IV úterý se schází zájmový kroužek Mravenec - určen pro 27.0 i .202! 12:11
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: 4. Cílové skupiny projektu
1 Popište komu realizace projektu
; pomůže; jaký to bude mít pro né
‘ konkrétní přínos, jak to zlepší jejich 
j podmínky atp.

d organizované děti - našich zájmových kroužků -Mravenec- 
mladši děti, Mravenec-dorost, Včelařství - dětí a mládež se 
zjmem o přírodu a pobyt v ní, praktické Činností, společné 
aktivity, víkendové akce, výpravy, účastní se jako 
spolupořadatelé akcí pro širokou veřejnost (Medování, Den 
Země, Kladinský potok. ), letni tábor
* neorganizované dětí - alternativa trávení volného času pro 
neorganizované děti na námi pořádaných akcích
* rodiče s dětmi, senioři - účastníci veřejně osvětových akci 
* Široká veřejnost - seznámení široké veřejnosti přístupnou 
formou s ochranou přírody, tvorba výroba z přírodních 
materiálů na veřejně osvětových akcích -
* mládež - děti, které ukončí ZŠ - mohou dále pracovat v 
našich zájmových kroužcích jako instruktoři, učí se práci s 
dětmi, pomáhají ph veřejně osvětových akcích pro veřejnost, 
učí se dobrovolnickým aktivitám

' 5. Předpokládaný časový
i harmonogram realizace projektu -
i začátek/ukončeni projektu
; Popište zahájeni a ukončení
i základních realizačních fází projektu
i (např výběr dodavatele, přípravné
: práce vlastni realizace apod.); v
: případě organizace kulturu í/sportovni 

akce uveďte pfesný termín jejího
: konáni; pokud nejsou známy přesná
■ data, tak uveďte kalendářní měsíc

6. Organizační a odborně 
zabezpečeni projektu 
Popište vaše zkušenosti s realizací 
podobných akcí; jaké máte 
zkušenosti s realizací projektů 
(podávání žádosti); kdo bude projekt 

\ realizoval (přímo žadatel nebo 
j prostřednictvím odborné finny); jaké 
i organizační kroky budete muset 
I podniknout, aby projekt byl 
i zrealizován: jaké povolení musíte 
í vyřídit pro zdárný průběh projektu

i
í.

Od 1 1. do 31.12.2021
Úterky 15.00 - 17.00 Klub přátel Mravence
Středě 15.00 - 17.00 Včelařství
Čtvrtek 16.00- 18.00 Instruktorské dovednosti 
29. ledna 17.00 1. Předtaborová schůzka 

(22. dubna 2021 7:00 Den Země
7. května 2021 17.00 2 Předtaborová schůzka
14.-16. Května Vikendovka
18 Června 3. Předtaborová schůzka 
25.27. Června Drn - 3 dny v přírodě 
17. - 31,července Letni tábor
18. září Hrabání Kladinského potoka
15.-17 Října Budkováni
15. prosince Medováni
Marta Kosová (Rodová)
33 let praxe - práce s dětmi v jejich volném čase, 
spoluzakladatelka Klubu „Ještě není pozdě". 19 let hlavní 
táborový vedoucí, vedoucí staršího oddílu, organizace 
víkendových akcí, táborů. Dnů Země, Medování, Budkováni 
Krmitkováni, veřejně přístupných a vzdělávacích výstav, 
besed...24. rokem práce ve Středisku ekologické výchovy 
MRAVENEC, jeho vedoucí a realizátorka ekologických 
výukových programů pro dětí a mlde, organizace akcí pro 
širokou veřejnost, výstavy, besedy, semináře. Tvorba 
informačních materiálů o třídění odpadů - Kam s tím?, o 
naučných stezkách - Městské sady, KřemeŠník, o výrobě a 
vyvěšováni budek - Budkováni, o pfikrmování ptáků v zimě 
- Krmitkováni, publikace o památných stromech - Památné 
stromy Pelhřimovska, o zvláště chráněných územích - 
Zvláště chráněná území Pelhřimovska a nově o cestování 
bez auta - Výlety pěšky, na kole Či vlakem, aneb auto 
nechrne v garáži.
21 let praxe
Ing. Václav Kos '
Absolvent Klubu Ještě není pozdě" v současné době 
pracuje v SEV Mravenec, angažuje se v práci Klubu i SEV, 
táborový vedoucí, zdravotník
Mravenec, aktivní činnost v „Klubu přátel Mravence".
21 let praxe - práce s dětmi v jejich volném čase, táborový 
vedoucí
Ing. Dtto Krob ‘

MAkecktor* k’Fahix $mř*8 Mmi, AA-N6* u •~$ 1 Řae • N~h ~a
27.0 i.2021 12;11
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7. Rozpočet projektu
U žadatelú, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se náklady 
uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé 
uvádějí náklady včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkově náklady na 
projekt

Požadovaná výše 
dotace

57 0C0 j Kč 100.00 : % i

50 000 í Kč 67.72 J % i

- z toho investiční 
dotace j Kč

I Kč 

1

00 : % !

- z toho neinvestiční 
dotace 50 000

í

100.00 % :

Spoluúčast žadatele 7 000 Kč
12.23 I

% i

• z toho investiční 
spoluúčast

1 Kč .00 % j

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 7 000 | Kč

r

I 
100,00

s. L

% ■

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žádáte! je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s financováním 
daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním 
daného projektu má nárok na odpočet dané z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého 
jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely 
administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obci, svazků obcí a organizací 
zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státníma 
rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu. Správě sociálního zabezpečení., zdravotním 
pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí. Pozemkový 
fond. Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v 
likvidaci,

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období 
shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do
31.12. .

12, Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k Žádosti přikládáte a očíslujte je.)

1. Specifická kritéria
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - Úplný výpis ze spolkového rejstříku
3 Doložení náležitosti dle zák.č. 250/2000 Sb.
4. Čestné prohlášení žadatele
5. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
6. Podrobný harmonogram

_ 7. Odborné a personální zajištění projektu
4Z5 R Materiální AhezneňAní nroiokfir s
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v Pelhřimově dne 27.1.2021
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního zástupce/zstupců 
žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podénim projektu $i ověřte, zde ■

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti požadované v bodě 15 Výzvy 
k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek
' uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost
’ právního jednání

5 7 5 27.01.2021 12:1



, x / SPECIFICKÁ KRITERIA

E, tišťuje zejména z organizační stránky za pomoci našich, dobrovolníku kteří na přípravu 
jen této akce odpracují neuvěřitelných 1400 hodin práce. Dále spolupracujeme 

^pOKUEem Pelhřimov, Lesy ČR, Muzeem Pelhřimov, Kulturním zařízením Pelhřimov. Děti 
^našich kroužků jsou zde v roli „učiteliC a jsou většinou ve dvojici na stanovišti, kde 
účastníky provází, učí nebo s nimi hraji hru, vysvětlí pravidla soutěže... máme více než 30 
stanovišť, kde pomáhají právě děti účastnici se projektu - organizované i neorganizované 
např. z gymnázia. Této tradiční akce se účastní velké množství děti, mládeže, dospělých, 
rodičů s dětmi, i seniorů. V letošním roce jsme dosáhli dokonce 1000 návštěvníků.

MEDOVÁNÍ - zde spolupraapeme s místní knihovnou a v hudebním oddělení již tradičně 
pořádáme předvánoční Medování. Všechny aktivity mají za cíl pozastavení 
v předvánočním shonu, ale také přiblížení světa včel široké veřejnosti. Spolupracujeme 
s Českým včelařským svazem a zkušeni včelaři veřejnosti přibližují svět včel. My máme 
další doplňující aktivity - včelí puzzle, stavba těla včely, zdobení perníčků, výroba svíček a 
ozdob ze včelího vosku, svícen z pomeranče nebo jablka, ochutnávka zdravého cukroví...

C) ROZSAH A ZAMĚŘENÍ LETNÍ ČINNOSTI - LETNÍCH TÁBORŮ

Součástí našeho projektuje letní tábor navazující na pravidelnou činnost

LETNI TABOR: 14 dní - určeno všem zájemcům klubu, je otevřeno i ostatním - 
nečlenům. Naše letní tábory jsou specifické tím, že jsou malé, vždy max. do 30 děti, tak 
abychom mohli mít individuální přístup ke všem, dětem, a jejich potřebám. Tak abychom o 
každém věděli a pomohli jim rozvíjet silné i slabé stránky. Máme rozvrstvenou věkovou 
struktiau, přibrali jsme letos i předškoláky, a ač je to náročnější, z dlouhodobého hledisku, 
si myslíme, že to bude přínosem. Děti se začleňují mezi starší a starší děti se učí 
ohleduplnosti k nim i je samy učí. Jde o nej delší a nejintenzivnější akci, při které se děti a 
mládež ještě více navzájem poznávají, učí se dalším znalostem nejen z přírody, ale také 
toleranci a pomáhat jeden druhému, kamarádskému chování, skupinové prácí 
ohleduplnosti (ve družinách jsou děti a mládež různého věku).

D) ROZLOŽENÍ ROZPOČTE PROJEKTE
Veškeré náklady se vztahují k celoroční činnosti zájmových kroužků, víkendových akcí 

a letního dětského tábora.
Většinu veškerých činností, které je třeba k realizaci našeho projektu, zajišťuji členové 

klubu či spolupracujících organizací dobrovolnicky. Vždyť právě to je jedním z našich cílu, 
ukázat dětem a mládeži cestu k dobrovolnickým aktivitám
PRIORITOU JE DOBROVOLNOST

E) ZKUŠENOSTI ŽADATELE S REALIZACÍ PODOBNÝCH PROJEKTŮ
Práci s dětmi se věnuji 33. rokem a letos pořádáme náš 30. tábor. Další viz přílohy. 

Realizační tým je složen také z mnohaletých vedoucích našeho klubu a nové instruktory si 
vychováváme a uvádíme do praxe. Z dětí, které navštěvují naše kroužky a mají zájem dále 
s námi spolupracovat a věnovat se práci s dětmi školíme nové instruktory a vedoucí.

F) VÝZNAM PROJEKTU Z HLEDISKA ZAPOJENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN
Přinášíme nové přístupy i možnosti, jak mohou, děti trávit volný čas. V dnešní době víc 

než kdy jindy v přírodě a bez mobilů a počítačů, kterých si v současnosti užijí víc než.dost.



PnMui č / SPECIFICKÁ KRITÉRIA 7
A) DOPAD AKCE NA DĚTI A MLÁDEŽ Náš projekt se zabývá nejen prací s dětmi v jeji^ 
volném čase, ale je alternativou i pro děti, které dokonči školní docházku a systematicko 
volnočasová aktivita jim často chybí. Nabízíme jim náplň pro trávení jejich volného času na 
společných schůzkách, vícedenních akcích, ale dále i na veřejně přístupných akcích, kde 
se z nich stávají pomocníci organizátoru. Sami pak působí na ostatní dětí, mládež i širokou 
veřejnost.

17CEDENNI A KCE: Kladinský potok - pomoc při ochraně a údržbě zvláště chráněného území Kladinský

Jsme otevřeným klubem, přijímáme další zájemce a pořádáme a účastníme se 
s dalšími partnery a spolupracujícími organizacemi veřejně osvětových akcí,

puUik jsou určeny nejsUirším členům klubu a mají za úkol všechny dosud získané informace uplalnit
•

................... ......... ........ . - .. ... .....  . • ...... . ... „ organizované neorganizované celkem
PRAVIDELNĚ SCIIŮZKY MRAVENEC - 
KADÉ ÚTERÝ

23 23

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY MRAVENEC - 
KAŽDÝ ČTVRTEK - STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ

9 9

PRAVIDELNĚ SCHŮZKY VCELAŘSKÝ
KROUŽEK KAŽDOU STŘEDU

8 8

ViKENDOVKY 15 10 25
DEN ZEMĚ 43 cca 1400 cca 1450
MEDOVÁNÍ 43 cca 150 cca 200
KLADINSKY POTOK 7 15 22
HUDROVÁNÍ 12 15 27
LETNÍ TABOR

....... . ....... ........ .......... ........... ...... ... ...  ................. ........ ..... 28 ............... ................. 40
v praxi - ochránci podmáčených luk - kosení a hrabání trávy, odklizení travní hmoty. Na této akci 
spolupracujeme se sdružením Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou.

Fl(.’EDENNl AKCE - Budkování - vyvěšování, čištění, evidence ptačích budek. Jde o praktickou činnost 
spolu s dětmi a mládeží, kterou se zabýváme již od roku 2003. Vyvěšujeme nové budky1 - sýkorníky, 
šoupálkovníky a rehkovníky a čistírně stávající tak aby se v nich v následujících letech mohli ptáci znovu 
zahnízdit. Déti tak přivádíme k dobrovolným aktivitám i kpraktické ochraně přírody, současně se toho 
opravdu hodně naučí v přírodě.

Bj ČASOVÝ ROZSAH AKCE

Projekt budeme realizovat v průběhu celého roku 2021

SCHŮZKY jsou dvouhodinové pravidelně 3 X týdně v úterý, ve středu a čtvrtek. Jedná se o 
hlavní celoroční činnost, právě na schůzkách dochází k utváření bližších vztahů mezi dětmi 
a mládeží, ale i k přírodě a problematice ji blízké.

VÍKENDOVÉ AKCE: plánujeme 4 - 5 za rok - jsou příležitostí pro děti a mládež více se 
poznat, strávit víkend v přírodě na základnách - Chaloupky u Nového Rychnova, 
Chválkov u Čemovic, Kopaniny u Rohozné, Hutě u Pacova, Bělá u Červené 
Řečice.. .poznávat a pozorovat přírodu, naučit se s druhými komunikovat, vyjednávat, 
pracovat, hrát...

DEN ZEMĚ - naše největší akce, kterou pořádáme od roku 2000 v posledních 8 letech 
s Městem Pelhřimov. Tato akce je materiálně zajištěně městem Pelhřimov. Naše organizace



Příloha č. 5

2021

Druh nákladu Celkem Položka
Prostředky 

Žadatele

Prostředky z 
Fondu 

Vysočiny
1. Osobni náklady zaměstnanců (členů) žadatele, z toho;
a) mzdy, platy a pojistné na SaZ P
b) dohody konané mimo pracovní poměr
2. Ostatní osobní náklady, z toho:
a) honoráře, odměny účinkujícím
b) dohody konané mimo pracovní poměr kromě a) 3 000 výtvarné a grafické práce 3 000

5 000 organizační zajištění akcí Hrabání Kladinského 
potoka, Budko ván i. Medování

5 000

#

3. Cestovné, z toho:
a) dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele

b) ubytování a strava žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele nájem tábořiště
4 000 nájem jiných zařízení na víkendové akce 2 000 2 000

24 000 strava letní tábor 4 000 20 000
strava víkendové akce

c) dopravní náklady mimo a)
d) ubytování a strava mimo b)
4. Materiálové náklady, z toho:
a) spotřeba materiálu, kancel, potřeby, čistící prostředky 5 000 výtvarné potřeby 1 000 4 000

kancelářské potřeby: papír do tiskárny, toner, 
psací potřeby (tempery, pastelky,.,)

5 000 čistící prostředky, dezinfekční prostředky na letní 
tábor a víkendové akce (savo. jar, houbičky, 
utěrky,,.)

5 000

4 000 drobné vybavení na letni tábor a víkendové akce 
(škrabky, nože, hrnky, hrnce.,.)

4 000



b) knihy. Časopisy, odborné texty, učebnice 7 000 odměny pro účastníky letního tábora 7 000
odměny pro účastníky akce hrabání Kladinského 
potoka
rozšíření odborné veřejně přístupné knihovny 
SEV Mravenec

c) spotřeba energie, vody, plynu. PHM

d) propagační materiály
e) ostatní
5. Služby a ostatní provozní náklady, z toho:

0
c) Školení, poradenské a právní službv
d) leasingové splátky (finanční pronájem)
e) služby reklamních agentur. PR
f) pojištění majetku, podnikatelských rizik aid.
g) opravy a udržování
VÝDAJE CELKEM 57000,00 7000 50 000 Kč .



9. lednu
Průběh únoru

Začátek březnu 
Proběh březnu

Duben

25.. dubnu

22. Dubna 
Začátek krému

. t rét na
14. - 16. kvélnu 
Průběh června 
Konec červnu 
18. červnu 
(ervcnec

Podrobný harmonogram realizace projektu

2021
Koordinační schůzka SDK Mravenec, na které zhodnotíme právě ukončený rok d 
naplánujeme rok nový 2022
Pravidelné schůzky s dětmi (1 X týdně v úterý Mravenec-mladsí děli, středu Včelařství u 
čtvrtek • Mravenec • dorost v podstatě bází už od září - souběžné se začátkem školního 
roku
Začátek února Rozbíhající se práce na plánování a organizaci akcí pro Širokou 
veřejnost v roce 2021
L Předtáborováschůzka --online
Rozdělení členů klubu do zájmových sekcí - kromě ochrany přírocfy. rukodělné činnosti 

- tvorba z přírodních materiálů - včelí vosk, hlína - keramické činnosti, šití, práce se 
dřevem, výtvarné činnosti
Zdskávání teoretických znalostí
Vytyčení oblastí zájmu členů, zaškolení členů k praktickým činnostem
Vlastní zapojeni do práce s dětmi, tříbení zájmů
Konec března Víkendovka - pokud bude příznivé počasí
„Křesl ohněm" příprava, organizace a realizace prací spojených spořádáním Dne 
Země - veřejností nejvíce navštěvovaná a oblíbená akce - v letošním roce jsme měli 
rekordní návštěvnost téměř 1600 účastníků. Zde naše děti a mládež ukazuje veřejnosti ■ 
dětem neorganizovaným, třídám, ale i dospělým různé zajímavosti z přírody, učí je 
vyráběl svíčku ze včelího vosku, vyrobit si ozdobu, korále z hlíny, udělat těsto a upéci 
placku na kameni, umet rozdělat oheň, vyrobit sl z drátků a korálků ozdobu do okna, 
zhotovit ze dřeva krmítko pro ptáky, vyrobil sijřotáž, přáni pro Zemi ...
Vlastní Den Země - veřejně přístupná akce určena zvláště dělem a mládeži, ale i 
dospělým ■ den strávený s přírodou - členové Klubu přát cd MRAVENCE jsou jeho 
organizátory na 37 různých stanovištích, budou zajišťoval jeho programovou a 
metodickou náplh.
Víkendová akce
Zhodnocení vlastního průběhu Dne Země, označení chyb a hledáni způsobů a cest 
k jejich odstraněni, návrhy na vy jepšeni
2, Předtáborová schůzka
Květnová víkendová akce
Účast a vlastní zapojení na pravidelných schůzkách s dětmi
Drn - 3 dny v přírodě - Lesní moudrost
3, Předtáborová schůzka
Letni tábor 17. -3L 7.2021

Začátek září Zahájení nového školního roku, nábor nových děd. odchod, starších na střední školy - 
pokračování v klubové práci.

18. září Hrabání Kladinského potoka
Průběh září Nábor nových Členů

Pravidelné schůzky
Průběh října Pravidelné schůzky
15. - 17 říjnu Budkování - popis a evidence nových ptačích budek, vyvěšování, opravy a údržba

ptačích budek
8. prosince 2021 Vánoční stromeček pro zvířátka - výroba jedlých ozdob pro zvířátka a ozdobení 

vánočního stromku v Děkanské zahradě.
DL prosince 2021 Vánoční besídka - děti si přinesou vlastnoručně upečené cukroví a rozdáváme sl dárky, 
které vždy tvoříme ■ ■ každé dítě dárky vyrábí a tvoří všem ostatním dětem, dle svých zájmů a dovednosti např.
(různotvará a barevná mýdla, keramické ozdoby, pečené perníčky, mafinky, lepená přáníčka, barvené šišfya 
ořechy, háčkované ozdoby, pedigové zvonečky, dekupage, přívěsky zfima„„
/ 5. pros útce 2021 Medo ván í



Příloha č. 7
Odborné a personální zajištění projektu

Hlavní realizátor projektu
Marta Kosová (Rodová)
Vystudovala Gymnázium v Pelhřimověr
absolvovala rekvalifikační kurz „Tvorba a ochrana životního prostředí" v Praze.
Od r. 1987 pracuje s dětmi, je spoluzakladatelkou klubu "Ještě není pozdě", vedoucí mladšího oddílu (prače s 
dětmi zaměřená na přírodu - schůzky, víkendové akce, letní tábor).
Od roku 1996 do r. 2001 zajišťovala ekologickou výchovu na RŽP OkU Pelhřimov.
VSEV Mravenec pracuje od roku 1997. je jeho zakladatelkou a vedoucí již patnáctým rokem rcíilizujc 
ekologické výukové programy pro děti a osvětové akce pro veřejnost (Den Země, semináře pro učitele apod.). 
zajišťuje běžný chod střediska.
Od r. 2000 je členkou Komise ekologické výchmy CSOP. V rámci projektu se bude podílet na přípravě 
oýukozého plánu programu.

Absotvovimé senuniiřc a škalcmí realizátoru projektu:

kkoporadciiství v Evropě - fhidncování n spolupráce (Praha 2005)
Praktická agenda 21 (Praha 2002. Agentura Kaniklec)

Od r. 2002 navštěvuje přednášky o zdravém žmotnbu stylu na Univerzitě wlného času při Krajské knihauně v Uavi. Bradě, od r. 
2093 i zdravou kvmimikad

Ekologické výukové progranty (Brno 2002, Lipka)

Osvědčení - ídiwní vedoucí tábora - Asociace TOM, čísla osvcdčeHÍ MŠM.1: 13197/51 -2002/09/067
Školení Etiítního fondu živohiího prostředí (Sf ZP Praha, 2001)

Fimdraising - praktické dovcduosti (Praha 2001, ICU)

Praktická ekologická výchova (Chaloupky 2001)

Malá Kgiouábií konference o ekologické výchove - prognini Praktická ekologická výchova (Chaloupky 2001

janií škola účasti veřejnosh na rozhodování (Tábor 2000, Ekologický právní sends)
Kurz efektivní administrativy (Institut pro místní správu Praha, r. 2000)

Workshop Kuntunikaoe pro ochranu přírody (Křivoklát 1999 pod záštitou CELL MŽP, IUCN)

Publikace a metodické materiály pro ekologickou výchovu (Chaloupky 1997)
Ekologická osvěta, vzdcLwánú výchova n práce s veřejností o podmínkách okresních úřadů (MŽ.P ČR Praha. 1998, 1999.2000) 

.21. zkušenosti s vedením Střediska ekologické výchovy Mravenec, lektorská Činnost při realizaci ekologických výukmých programů, ■■ 
pořádání seminářů pra učitele, zástupce místních samospráv apod., metodické vedeni učí telil v ohhifiti ekologické výchovy, vedem : 
adbonié knihmmy a videotéky, organizace výstav a smitěží na téma ochrany 7.P, soustavná osvěta v oblasti problematiky odpudil, 

■každoroční pořádání veřejně přístupných oslav Dne Zemé. jedenáctým rokem akreditace - „Akreditavmie ekoamlrum Českého svazu 
'■ochránců přírody", dvanáctým rokem se podílí na celonárodním programu Sdruženi středisek ekologické výchovy Piumříím n 
Českého svazu ochránců přírody hlárodní stí středisek a center enviroumentálního vzdělávání a osvěty1', ■

: Spolupráce na strategických materiálech :

iRcnlizace Nmičné stezky - Městské sady ’

Realizace Informační kampaně POTÍ města Pelhřimov ,

PŮBLÍKÁČŇ1CÍNNOST ~ Tvorba a vydríní publikací, letáku^ ínf. materiálůf pohledů ad.

„Památné stromy Pelhřimovska publ, rozšířené vydání 84 str.r rok vydání 2015
Výlety pěškyr na kok či vlakemr aneb auto nechrne v garáži publ. 40 str.f rok vydání 2012 
Zvláště chráněná území Pelhřimovska 46 str. rok vydání 2008 .
„Památné stromy Pelhřimovska" publ. 66 str. rok vydání 2007, •
Stav ŽP na okrese Pelhřimov 1999, 2000
Separace odpadů na území okresu Pelhřimov 1997, 2002
Letáčky ~ Medování, Budkování, Krmítkování, Ekologická výchova. Naučná stezka Městské sady Nimčná 
stezka Křemešník, Kam s tím?, 1



:gřítoha C- 8

Materiální zabezpečení projektu

PROSTORY
Prostory k vlastnímu setkávání, vzdělávání a činnosti Klubu přátel Mravence poskytne Středisko ekologické 
vóchovy MRAVENEC. Mátne k dispozici hernu, kde probíhají pravidelné schůzky dětí a mládeže. Dále úzce 
spolupracujeme s DDM Pelhřimov, v jejichž základnách budou některé akce, a zvláště pak víkendové akce 
realizovány. Další spolupracující organizací je Pionýr Svidník, na jejich základny také jezdíme a aktivně 
pe čujem e o zázem i základny Chválkov.

ZÁKLADNY
Budou pronajímány od vlastníku - Pionýr Svidník, Turisti Pacov, v případě vlastnictví DDM Pelhřimov a 
Lesu ČR, s.p. LS Pelhřimov, budeme mít zvýhodněné nájemné.

VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
Bude využíváno vybavení Střediska ekologické výchovy MRAVENEC

Některé materiály potřebné pro činnost Klubu budou zakoupeny v rámci projektu (např. papíry, knihy, 
nástěnky Pro víkendové akce bude Klub využívat různé terénní základny jiných organizací.


