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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“) 

(FV02792.0097)

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 Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Koloušci
se sídlem: Božejov č.p. 111, 394 61 Božejov
IČO: 60860804 '
zastoupen: Bc. Vojtěchem Zemanem, vedoucím pionýrské skupiny
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2001911024/2010

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „PS Koloušci 2021“, blíže specifikovaného v žádostí 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 smíouvy 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 písemně 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.

ČI. 5
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 70 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 71,43 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 28,57 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 20 000 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), věznění 
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
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného 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, ve znění 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 FVO2792.0097",

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 nejpozději 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. i) - 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-vvsocina.cz/publicita nebo nasdileni 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 AoA/ ť-zV7 dne 15,2024 V Jihlavě dne

vedoucí pionýrské sRapisuy
RND/Jan Břížďala
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KrajVysocma
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

j Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) í
------—------------------ -—. .. ........ .. 
í Kód elektronické žádosti (po 
: fsnálnim vyplněni žádost í kliknéte na
„Odeslat data" v záhlaví formulate)

Název programu

Název projektu

i Podprogram

FV02792.007

j SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

PS Koloušci 2021
| Volný čas

í
I

j Identifikační údaje žadatele

, IČO: 60860804

i Přesný název: Pionýr, z. s - Pionýrská skupina 
Koloušci

' Právní forma Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace ,

i
Ulice, Čp Božejov 111 ■

Obec: Božejov

í

PSČ: 39461
................-....... .....-.... . ... -..... '........-........
Sídlo pošty:

— ....... - -................-. ..................... -. - -- ....... ....
Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2001911024/2010
I ' '
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul: Bc.

Jméno: Vojtěch

Příjmení: Zeman

Funkce, Vedoucí PS

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

Titul:

Jméno’

Přjmeni:

Funkce:



$

území vice obci, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší admuvsďativni 
jednotku (např obvod ORP. okres, 
celý kraj)

i Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 

! podáni žádosti je nutné více osob. 
Ě uvednou se všechny tyto osoby

Titul |

Jméno. |
... .... .. ... •.. —...... ................. . ...-........ ............ .... -.... -.. -...|
Příjmení í
Funkce: í

Žádost zpracoval (kontaktní 
j osoba projektu)

Jméno: Vojtěch |

Příjmení. Zeman (

Email: vzemik@gmail.com j

Tel: 720283046 |

| Indentifikační údaje 
(zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
(pokud je příspěvkovou 
: organizací zřizovanou obcí)
i

Přesný název |

IČO' I

Název banky: ।

Číslo účtu: i

1 1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 

( realizován (název obce včetně 
| okresu): v případě, že bude 
! realizace projektu probíhat na

Projekt bude realizován v Pelhřimově, ve Vyskytne, v I 
Červené ŘečíCi, v Božejov a také na Košetícku j
Mikroregion "Pelhřimov'', mikroregion ..Brána Vysočiny" i 
a mikroregion Košeticko j



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit: co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou die 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit:.

•Pionýrská skupina Koloušci již řadu let úspěšné púsobi 
V Božejově. v posledních osmnácti letech rozšířila svojí 
pusobnost i do blízkého Pelhřimova a od roku 2015 
také do Vyskytne. V roce 2016 otevřela nové středisko 
N Červené Řečici Skupina je velmi úspěšná v práci s 
talentovanou mládeži, skupina dosáhla v minulosti řad u 
velmi dobrých výsledků v nejrznéjšich soutěžích a její 
práce byla v roce 1997 oceněna i putovním pohárem za 
dlouholetou kulturní práci s dětmi, který skupině 
■propůjčil premiér Tošovský. V průběhu Školního roku 
skupina pořádá několik akci a soutěží a o letních 
prázdninách dětské tábory. Od roku 2004 vyvíjí skupina 
také soustavnou činnost zaměřenou na práci s 
neorganizovanou mládeži, pořádá odpoledne 
netradicních sportů a pro neorganizovanou mládež 
otevřela tradiční akce skupin. Pozornost věnujeme 1 
práci s mládeži ve věku 15 až 18 let. V průběhu roku 
2008 skupina připravila a otevřela pro veřejnost 
výtvarnou a keramickou dílnu v Pelhřimově. Provádíme 
činnost otevřená 1 pro nečleny organizace a to i 
otevren klubové akce a otevřené akce Postupně pak 
byly otevřeny další výtvarné a keramické kroužky pro 
děti v Božejově. Koncem roku 2015 jsme zprovoznili 
jnovou výtvarnou a keramickou dílnu ve Vyskytne, kde 
pracuji tři kroužky keramiky a v roce 2016 keramickou 
dilnu v Červené Řečici, kde jsou aktuálně v provozu 
dva keramické kroužky. V Pelhřimově působí PTO 
Poutníci. Na celoroční práci navazují letní pobytové 
tábory a letní soustředění. Za soustavnou práci s 
mládeži v oblasti rukodělných a výtvarných technik 
propujčil premiér Sobotka pro rok 2016 skupině putovní 
pohr předsedy vlády
Realizaci předkládaného projektu chceme zabezpečit 
financováni práce skupiny jak s vlastni členskou 
základnou při práci oddílů a dílen, tak i s 
(neorganizovanou mládeži v rámci jednorázových aktivit 
skupiny

M rámci projektu klademe důraz na rozšíření propagace 
činnosti PS směrem k široké veřejnosti s cílem 
rozšířeni členské základny organizace a zapojení co 
nejširšího spektra neorganizované mládeže do 
ívolnočasových aktivit 



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

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže: jaký to bude mil pro ně 
konkrétní přinos, jak to zlepší 
jejích podmínky atp

Vzhledem k omezeným možnostem formuláře 
elektronické žádosti je podrobný popis projektu přílohou 
pto žádosti 1 Stručný popis dále v bodech. Projekt jako 
celek sestává z několika různých činností. :
1) Dva keramické kroužky v Pelhřimově - aktivita pro 
déti otevřená i neorganizovaným zájemcům - četnost 1 x 
týdn
2) Víkendové akce s keramikou - klubová akce; četnost 
1x měsíčně
3) 2 výtvarné a keramické kroužky pro děti v Božejově - 
četnost 1x týdně
4) Dva keramické kroužky ve Vyskytne - četnost 1x 
týdn
5) Dva keramické kroužky v Č.Řečici - Četnost 1x 
týdně.
6) Činnost pro neorganizovanou mládež • jen v zimních 
Směsicích - netradiční sporty. 
7)Jednorázov aktivity navazující na soustavnou 
činnost - Turnaj netradičního sportu Ringo, Jarní 
keramické dílny,
9) Letní činnost - 2 běhy letního dětského tábora v 
-■Božejově a Letni keramické soustředění.
10) Propagace činnosti • propagační akce pro veřejnost 
= výstava práci keramických kroužků, Dětský den, 
Rozsvěceni vánočního stromu + webové stránky 
skupiny plakátování v Pelhřimově. Božejově, Vyskytne 
a .Řečici. letáky, velkoplošně propagační bannery. 
pravidelné zprávy na různých informačních webech, 
propagační polep na vozidle............ ................. ...............
[Hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních a 
středních skol, kteří jsou do všech činností v rámci 
projektu aktivně zapojováni. Ostatní věkové kategorie 
[jsou do některých aktivit zapojovány pasivně (jako 
diváci) - realizované aktivity jím však nejsou primárné 
brčeny.
[Předpokládáme aktivní zapojení cca. 50 dětí školního 
věku členů organizace a dalších cca. 80 děti z široké 
Veřejnosti (nečlenů organizace) do plánovaných akcí. 
[Různé propagační akce a vystavy zhlédne několik set 
dalšich účastníku a diváků.



; 5. Předpokládaný časový 
: harmonogram realizace 
j projektu - začáteklukončeni 
i projektu
j Popište zahá/eni a ukončeni 
; základních realizačních fází 
I projektu (např. výběr dodavatele. 
i přípravně práce vlastní realizace 
i apod.}; v případě organizace 
■ kulturni/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konáni: pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Projekt bude realizován v roce 2021. Zahájen bude
1 1.2021 ukončen 31 12.2021,
Pravidelné aktivity ve školním roce :
11) Keramické dílny v Pelhřimově (2 dílny)- středa od 
16:00 a od 18:30 hod.
2) Víkendové akce s keramikou v Božejově, jednou 
měsíčně
4) Výtvarné kroužky v Božejově (2 dílny) - úterý od 
15:00 a 17:30
5) Keramické kroužky Vyskytná (3 dílny) - úterý od 
12:30, 14:00 a
6) Keramické kroužky 0 Řečice (2 dílny) - pondělí od 
15:30 a od 18:00 hod.

jednorázové aktivity'
[- Ringo - květen 2021

Výstava prací keramických kroužků 9-11.2021
- Dětský den Vyskytná - červen 2021
y Letní tábor l.běh - červenec 2021, 12 dní
- Letni tábor 2.běh - červenec 2021, 11 dní
i- Soustředění keramických dílen - 3 dny, srpen 2021



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podáváni žádostí), kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy), jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován : jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Personální zajištění projektu :
Zabezpečovat soustavnou činnost oddílů a 
keramických dílen bude tým vedoucích, především pak 
oddilovi vedoucí Lenka Šmidov, Lenka Pinkasová 
Bo Miroslava Koutní ková, Bc. Eva Štefflová, Roman 
Ondru šek. Bc. Vojtěch Zeman, Alena Plšková. Olga 
Kořinková, Alice Pulicarová Na přípravě a realizaci 
navazujícich akci budou spolupracovat také další 
vedoucí Všichni jmenovaní vedoucí mají kvalifikaci 
Lvedoucí dětského kolektivu' Někteří vedoucí mají 
zároveň kvalifikaci ..zdravotník pobytových akcí pro déti 
a mládež". R.Ondrušek, E.Štefflová, V. Zeman a L, 
Michalcov mají kvalifikaci „Hlavní vedoucí pobytových 
akci pro děti a mládež". Letní dětské tábory budou 
zajitovat hlavní vedoucí táborů Bc, Vojtěch Zeman a 
>Mgr. et Mgr. Lenka Michalcové, PhD. R.Ondrušek je 
absolventem kurzu Projektové řízení, realizovaného kr. 
Mysočina v rámci projektu „Partnerství pro Vysočinu.“ 
Realizaci projektu otevřené výtvarné a keramické dílny 
zabezpečuji L. Šmidová, A. Plšková a M. Koutní ková 
jako odborní vedoucí Všichni jmenovaní jsou 
absolventy základních kurzů keramiky v keramickém 
studiu Ing J, Ty měrové v Kohoutově, pan Ondrušek se 
specializuje na techniky točeni na kruhu a lití keramiky, 
pani Kořínková na modelováni a figurální keramiku. Pro 

‘rok 2021 plánujeme další zvyšování kvalifikace v oboru, 
především pak účast na kurzu Keramického studia 
Kohoutov, kterého se zúčastni pani Lenka Pinkasová a 
Lenka Šmídové Klub rukodělných prací povede Alice 
Pulicarová.
Naše organizace v posledních letech realizovala 
projekty :
- Fond Vysočmy - grantový program volný čas - v letech 
2004, 2005. 2006. 2007, 2008, 2009. 2010. 2018, 2019 
i- MŠMT - oblast č. 2 ■ v letech 2004, 2005. 2007, 2008, 
12009, 2010. 2011, 2012, 2013, 2014 2015. 2016. 2017, 
2018. 20 1 9 a 2020
- Česká nadace 2000 - v letech 2001,2003, 2007, 
2008, 2009. 2010 2011, 2012. 2013. 2014. 2015. 2016, 
2017 2019
j- V roce 2011. 2012. 2013. 2014, 2015. 2016, 2017 a 
2019 pro projekt Koloušci dotace kr. Vysočina 
na pořádáni celoročních volnočasových aktivit pro děti 
ja mládež.
k Fond Vysočiny - grantový program Tábory - v roce 
2015
- Dotace na pořádáni technických, přírodovědných a 
řemeslných volnočasových aktivit (Kr.Vysočina) - v roce 
22016a2017. 



I
Celkové náklady na 
projekt 70 000 Kč

T... .... .—

100,00 %

í Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 71,43 %

| 7. Rozpočet projektu - z toho investiční Kč ,00i U žadatelů kteří mohou uplatnit dotace %
I odpočet DPH na vstupu, se

• z toho o&itivestični 50 000 Kč %
í náklady uvádějí bez DPH Ostatní
j žadatelé uvádějí náklady včetně dotace IVV,VV

I DPH.
' částky uvádějte v celých Kč Spoluúčast žadatele 20 000

-—... -....... .......—
Kč 28,57 %

í
• z toho mvestičrii 
spoíuúčasl Kč ,00 % |

i 

_ _ ___________ _______ _ ___

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 20 000 Kč 100,00 % |

j 8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

i žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s
i financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

í žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislostí s
: financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
| žadatel není plátcem DPH t1 í

9. Prohlášení žadatele, že zajistí 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 obcí, svazků obcí a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

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

11. Prohlášeni 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 1.1.2021 do 
31.12.2021.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladu které k žádostí pokládáte a očíslujte



je.)

1. popis projektu
2 specifická kriteria
3. fotopříloha
4. výpis z veřejného rejstříku
5. Náležitosti dle z č 250/2000 Sb.
6. Rozpočet projektu

PIONÝR
morýe, X ». * Pkongrska akupins Kotoci

SicNo. Botepov 111 394 84 Boeyov
Khbovea Radbtinská 1157. 393 01 Petimtov 

1st: 720 283 046. wws.*O%OLA6EI.C2

V Pelhřimově dne 3.2.20201
BC. vonhH ZEMAN

Razítko, jménola a podpis/y 
statutárního 

zástupceizástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě ^5 
Výzvy k předkládání projektů

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

Je žádost včetně dokladu nutných k posouzeni žádosti připravena k podáni dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektu

- žádost Je podepsána všemi statutárními zástupci jejichž podpisy Jsou nutné pro 
platnost právního jednáni
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Podrobný popis projektu „Koloušci 2021" - Grant Vysočiny, Volný čas 2020

Irinictým rokem proozie PS v Pelhřimově výtvarnou a keramickou dilnn pro deti a mládež. Přímo 
v dilnc provozujere dva keramické krouzky - pro zateniky a pro pokročile. 1 vto krouko sol otevren . je 
vviohena mehnot hcasii 1tpantnané mlát leže nh jrdnodnvdj schkách Krkt se schází s četnosti Is tuln. 

1 )alsi dva výivarne a keramické kroužky pracují v Božejově. ( kl září roku 21115 otevrela rkupina keramickou dílnu 
ve Vvskytné, kt-le aktule pracuji tří keramické kmu/kv. ( hl njua roku 2016 je i provo/n nová keramická dílna v 
Červené ReČici, kter byla o1evfene • přispěním gramového progrmii na porádni technickich, přirodevednveh a 
iomesInich volastwyeh aktivi pro <lčú a mládež (Pravídhi rach Kraje V\soun;. V této dlilnč má skupina otevřené 
dva keramické srouzkv. » korannekých dden • okolnicb obcích dojíždí naši vedouci z Pelhřimova, ledním z hlavních 
úkolu je pTetostabilare a případné doplnění ivmu vedoucích keranckéeh dílen. Pro vzdělávání vedloucich vvukkime 
dlouhodobé služeb Kernnekeho stuch Ing. IvmerNe v Nohennove

Zejména v zimních mésicicl pořádáme pro déti také nepravidelně odpoledne netradicnich sponu, jejich 
vyrchilonin je potom Tradiční turnaj nettadičniho sportu Ringo, kur',' se bude kemat, gsíhžc to okoliosti dovolí, 
< Pelhřimově v průběhů květná, lurn.e se v minulých letech tasmiley až IS družstev neíeu domácích hráčů, ale i 
dalších tmu z Ytsopy a Jižních ( eol

l‘ro Icmť prázdním’ 221 piurueme dva běhy letních dětských tábořte ( dví bhv se budou komu na naší 
slimové základné u Božejova a tabernicks program bude dophtéti o <\tnli korankt v piireiinicl podmínkách. 
Program táborových kemmk'ch elilen bude přitom rei/delen tak. alw vhovtnal jak zacánčníkum. tak 1 nekrexčilšim 
keramikům. Součásti programu bude i iradtčné reletáhor hra. I ahery se bmjou konal x červenci 20/21 v celkové 
rozsahu 23 kalenelárnich dmi.

]en zkušenesim keramikům bude věnováno letni keramické soustředění. \ pnéhu tři dm budou pracoval 
na <plenm projsktu

Všechm Ivto akce budou rovněž otevrene i pro neorganizovanou mládež a širokou veřejnost.

Nt provektt se marertalne z. personálně podílí mnesi* Behemov (bezplatné zapůjčeni skladewých prostor v 
Božejově;. obec \ vskvmá (bo/phtne /apiteni prostoru ve Wskxmé). město Červená Pečíce- (bezplatné zapůjčení 
prostorit v C..Recici) Myslivecká' spolek Bejov (zapujčem materiálu a personální pomoc, zejména při budoání 
áborme základny), /aikla«lni škola a mateřská kola \‘yakyna (spolupráce na akcích) a Klub vojenské historie 

finelnchuv 1 radec {hczplaine zapůjčeni sklack u aci h prosior a p rsonalni zabezpečení táboru - ukázky).

Pionýrská skupina Koloušci má k dispozici celkem • kluhnv. Elulowna • Božejově se nachází v budově 
mísím prodejny a je pronajata od Sporichitelskéhe družstva ednena Kamenice nad Lipou. Klubovna a dílna v 
Pelhřimově je pronajata od Spolku chovarelt. Proxmzni náklach tibou kluboven jsou fakturovány fonnou slueb. 
Nlubovny a dílny ve Vyskvine a červené Řečici jsou obcemi bezplatné zapůjčené. Skupina vlastni mobilní táborový 
yybavení, pru realizací letních tborti a obdobných akcí y užívá louku zapůjčenou mestysem Božejov. Součástí každé z 
kluboven je plně vybavená keramická dílna.

Pionýrská skupina nemá yaměsmance. \‘ětsma činností na skupině je vykonávána dobrovolníky bez nároku na 
odménu. Některé činnosti jako vedení účemicri, úklid a spáva kluboven nebo lektorováni speciálních činností, které 
nen vždy zvládnutelné dobrwolými yedoucimt. jsou komán mi základe cloheu o provedení práce.

Zbylé náklady projckm nad hodnotu poskytnuté donce hodlánu- financova i z účastnických poplatku dělí, 
klubových příspěvku a / případných dalsich drobných sponzorských daru.

Ptomýt z. s. - Pionýrská skupina koksset
Nlubovna: Raderinsk: I I • , Pulhtmmov 30. ( Sílilo; Božejov l 11, Bohesov 39-461
L-mil * n:ih24 -d o-m weln www.kokusci.cz
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Priloha . ,

N propagac akci buck' vžir osobního kemntakr drnu erga ace * ncorganiovanent mladeki, elHile 
plakátování na veřejných plakátovacích plochách < l’lhnmincaokelia propagace na webewich stránkách PS 
Koloušci na Wwkojosti.c/ a wwwAabonskeramniket.c./ ■ K.dc akt < pravulelne in/cruene take na mlormanich 
webech, např- na wwpslhnmexak0cA, MX-C83k8iabum.Gá, 33132 \ "he WWkrmce.sz, na stránkách 
z.s. Pionvr na ww.monyi aid. Máme rovněž Vvtvoenv sirnkv na lacebooku.

N propagaci čmnost vyuhnáme táke velkoplošné hannery íphivhuj, které máme moznost bezplatné 
ummist’ewat na plot tarm /()1) Božejov. na plot soukomelo domu v ukts Sirachevská v Pelhhmew, na plo 
sotkromeho domu • obci Rvnárec u -inice í I / I I 2. na pk x zahradí v v Starém Pelhnna 0 1 silníce í / 19 a na pk a 
doukmme firn v obci Sirméchv u silnice c. 1/602 apod.

Pravileln se v obcích uKliliie na některých verepch akcích a detských dnech, jako je Dětský tlen ve 
\xskvtné. Na podobných akcích mol tcast 1 viclét ukázkt z práce nach kronkt. Vystupuje na such iake hudební 
skupna Mince -■ lulková lormaee slozem / mladých vexloucich a inisirtikir skupa.

) PIONÝR
Pionýr, 2. s. • Pionýmska supina Kofousci 

Sidlo Bpe0v m 394 64 Batesav 
*9,/ 1157, 39301 Pefh,fmmov

/ tet 7220 283 046, Www kolouse.cz
&cécd4

Be . Vojtéch /mnan

Vedoucí PS

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina solouše
Klubovna: Radétinská H 57, Pelhřimov 393 01
12mail: yem ik fmna 1 gm

Sidla: Božejov 11, Božejov 30461
www.kolousci.cz



Stručný popis naplnění specifických kritérií Příloha č. 2
a) I jopad.projektu na děti a mládež,

Projekt zahrnuje pravidelné schůzky pro vlastni členy i akce pro neorganizovanot mládež. Na pravidelnou práci 
keramických oddílů obsahově navaruji dva dětské letní tábory v Božejov. letní soustřední a výstava keramických 
výrobku jako akce k propagaci činnosti mezi veřejností, V Boejové otevíráme víkendové akce s keramikou. Všechny 
tyto aktivity jsou otevřené široké verejnosti. Důraz je kladen na aktivni zapojeni dělí do činnosti. Předpokládáme, že 
se do projektu (pravidelnou i jednorázovou účasti na našich aktivitách) zapojí nejméně 180 dětí a mladých lidí do 18 
let. Projekt bude realizován v Pelhřimově, v Božcjově. ve V skytne x Červené Rečici a jednorázově také v Košeticich, 
Celkový dopad projektu tedy bude v mikroregiomnu Pelhimov. Brána Vysočiny a Košeticko.

b) Časový rozsah projektu
Projekt bude realizován x roce 202 I. od I 1. do 31,12,2021.
V průběhů školního roku proběhnou aktivity :
• týdně otevřená výtvarná a keramická dílna pro děli a mláce? v Pelhřimově (2 kroužky)
• týdně keramické kroužky ve Vyskytne (2 kroužky )
w týdně keramické krouky v Červené Řečici (2 kroužky)
• týdně keramické kroužky v Boejov (2 kroužky)-
• Keramický víkend v Božejove (1x měsíčně)
• turnaj netradičního sportu Ringo (akce pro veřejnost)
• výstava výrobků keramických kroužki
• den olevře nýc h 11věří keram ické díiny y Božejov ě (akce pro veřejnosí)

O letních prázdninách se uskuteční:
• Letí dětský tábor dva běhy
* Lei ní soustředěni

0) Pobytová akce navazující na pravidelnou činnosi
Součásti projektu jsou dva pobytové letni derské tábory navazujici na činnost výtvarné a keramické dílny, které jsou 
otevřené pro širokou veřejnost. Mezi pravidelně účastníky letních táborů patří i sociálně znevýhodněné skupiny dětí a 
mládeže, zejména pak děti z Dětského domova v Senoatech a také / organizace kroji istek -- centrum pro dítě a rodinu 
Kamenice nad Lípou (dětský domov). Celková délka táborů je 23 dní (12 a II dní). Dále je součástí projektu letní 
soustředěni s keramickým programem v rozsahu 3 dny.

d) Kozhžem rozpočtu projektu
Naprostá většina rozpočtu celé pionýrské skupiny je zaměřená na poskytnutí potřeb k celoroční volnočasové činnosti. 
/ hlediska materiálového vybavení (regály, stoly, židle ald.) je skupina naprosto samostainá a není potřeba doplňovat 
lento typ materiálu.
Pionýrská skupina nemá žádného vamstnance v pracovním poměru. Na základě dohod o provedení práce jsou 
zajištěny některé činnosti - úetnictví organizace, úklid v klubovnách, lektorováni některých odborných činnosti, které 
není možné zvládnou dobrovolnou prací vedoucích. Všichni ostatní vedoucí vykonávají funkce spojené s realizaci 
projektu ve svém volném čase bez nároku na odměnu. 1o platí pro vedoucí kroužků, vedoucí na akcích a táborech i 
pro ostatní práce, jako např. zajištění kuchyně na letních táborech apod. Rozpočet projektu je zaměřen na celoroční 
volnočasové aktivity,

e) Zkušenosti žadatele s realizaci podobnýeh ncojektů
Pionýrská skupina organizuje volnočasové aktivity pro děli a mládež po cekat dobu své existence, tj, od roku 1950. Do 
projektu Kraje Vysočina se zapojuje od roku 2002 a své aktivity spolulinancuje každoročně z grantového programu 
Volný čas a také z Podpory mládeže na krajské úrovni. Na skupině je více kvalifikovaných vedoucích, a to jak z pohledu 
práce s mládeží, tak z pohledu odborných řemeslných zkušeností (keramika).

0 v vzn a t n projektu z h I ed iska zapoj enícilo v ýchsk up i n
- hlavni cílovou skupinou projektu jsou děti ve školním věku, nicméně pracujeme i s osobami, které jsou ve veku nad 15 
let. Projektu se účastní také dospělí, jednak jako vedoucí a také jako účastníc i nebo návštěvníci výstav. V rámci projektu 
se vedoucí kroužků pravidelně školí v moznostech nových přístupu a technik v rámci jejich řemeslné a výtvarné činnosti 
lak. aby mohli co nejlépe předat získané zkušenosti v praxi.

22 PIONÝR
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Rozpočet projektu - náklady

71,4300

$23 PIONÝR 
7

Nákup 
materiálu

.Nákup slu/eb DIIM Nájemné

Propag-předm 
čty a drobné 
(imei pro 

účastnikv

(estowne
Nákup 

pomivrn
Celkem za 

aktivitu

Provoz skupiny a klboven
rozpočet 3 HíWiyht 3 000,00

S

Keramické kroužkt Pelhřimov 
(2 krotžky)

rozpočet: 10 0 1, H1 2 1Mg 12 000,00

Keramicke kroukky Vyskymá 
(3 krowžkv)

ro/pe eet {n nti 1,1 1(1 4 (061,00) 14 000,00

Keramické kroukkv Boejov (2 
kroužky)

rozpočet 10 OÍmKOD l 5uí\Oo 11 500,00

Keramické kroužky (Keice (2 
kroužky)

re szpocet 6 0M),IK1 2 i H h JJ H1 8 000,00

I radiční rumaj RINOO
rozpočet 2 ífi I i(k 2 (00,00 5 5(1,001 9 300,00

1 omni úbor v 33,44 é (2 
béhv

rozpočet l 50010) 4 0t1*N) 5 500,00

atni keramické joustrrdeni
rozpocet 1 oíiujnt 500,00 ] thk )j i 2 500,00

Vikendone akce keramkv (5 
viendů)

rozpeet 1 rh(N 1 500,00 2 500,00

WKrava prací keramických 
kroužku

rozpočet Iiitn K lí ! 31 1 1 1 ! 1 500,00

■ 1

CELKEM
rozpočet 3% oi to no (í. h i (i I it I 2 tMi(k 9 001100) 14 5610)51) 6 St kkon 70 1100, M

. ' *** ■ .

Do projektu je zařazena pouze část celkovtch ro/petu jednotlivveh akcí.
(estovnezahrnuje zejména náklady na obsluhu keranckich pecí :xvpah\ prevali, transpert výrobku na veřejné výstavv a akce podobné povahv,a raké dopravu 
vedoucích na kxoužkv.

Aew
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