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Žádost o dotaci

váŽený pane hejtmane,

Ústav biologie obÍatlovců AV Čn, v. v. i. se síd|em v Bmě, kted má své detašované pŤacoviště na
územi Kraje vysočina ve Studenci připravil projek,BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu
Mohelský ml:Fl... Tento prcjekt byl ve velké konkurenci \rybrán k podpoře z Finančních mechanismů
EHP,^{orska, jehož cílem je v}4vořit vzdělávací centrum pro biodiverzifu v areálu Moh€lského m|ýŤa.
Tento objekt je ve vlastnictví našeho ústavu a nachází se v přírodně cenné oblasti údolí řeky Jihla}y, v
sousedství NPR Mohelská hadcová step. Aktiviry tohoto projektu zahrnuji přípravu a realizaci
vzdělávacích progmmů plo ss i Zs, vzdělávací aktivity pro laickou i odbomou veřejnost a odbomý
program pro studenty }ysokých škol a navazujícího studia. Velmi \.ýmamnou činností projektu je
vybudování Národní genetické sbírky živoěichů, spočívající ve sbírce vzorků tkání pro budoucí
genetické analýzy'
celkové náklady tohoto projektu jsou 9851 l85 Kč' 80 % nákladů bude pokrýo z Finančních
mechanismů EHP,Norska' Dofinancování projeku ve Úši 20 o/o z celkových nákladů projektu řnusí
zajistit náš ústav. Ústav biologie obratlovců AV ČR je veř€jně \.ýzkumná instituce a příspěvek našeho
ziizovate|e na naši činnost je kompletně využíván na nezbýné mandatomí v'ýdaje. Naše finančni
situace nám bohuže| neumožňuje se podilet na financováÍi tohoto projektu.
Vážený pane hejtmane, dovoluji si Vás poádat s odvoláním na smlouvu o spolupráci AV cR a Kraje
Vysočina o dotaci ve výši l 320 000 Kč, která bude určena na spolufinancování projektu ,,BloM:
Vzdělávací centrum pro biodiveřzitu Mohelský ln|:fui..'
Tento Projekt chápeme jako přínosný pro IGaj Vysočina z několika důvodů' vzdělávaci aktivity pro
zs i ss přispějí ke zvl''šení zájmu žáků o přírodovědné obořy, což je v současnosti velice aktuální
téma' Dopřovodné vzdělávací aktivity pro veřejnost v oblasti blízko NPR Mohe|ská hadcová step
mohou přispět ke zvýšení atraktivity a informovanosti o této oblasti. R.ád bych zdůramil, že
vybudování genetické banky je prestižní a unikátní aplikační náshoj, kte{ý bude mít v budoucnu
zásadni význam při výzkumu a ochřaně biodiverziry v cR.

Vážený pane hejtmane, věříme, že na základě výše uvedeného, bude možné naší ádosti o dotaci ve
výši 1320000 Kč lyhověL Pro úplnosl piik|ádáme zádost o grant do FinanČních mechanismů
BHP,Nonka a \ryjádření o přijetí Fojektu k financování.
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