
Všeobecné infomrace

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

Název projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro 
terapeutické účely 

Program, kam má být projekt předložen Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu 28.2.2017

Charakteristika projektu

Cíl projektu CÍLEM projektu je úprava zámecké zahrady a okolí zámku DD 
Onšov - revitalizovat zájmové území především z následujících 
hledisek:
- maximálně zvýšit možnost využití zahrady klienty imobilní, 
klienty postižené demencemi, klienti vyžadující zvýšenou ošetř. 
péči domova pro seniory,
-  vytvořit specifický program zahrady s tematickým obohacením
-  naplnit cíle společenského a mezigeneračního setkávání s 
veřejností
-  poskytnout prostor pro lehkou terapeutickou práci
-  rozvíjet smysly, vnímání prostředí

Vzhledem k respektované památkové ochraně areálu byl návrh v 
rozpracovanosti konzultován se zástupkyní Národního 
památkového ústavu v Telči, se specializací na historické 
zahrady a parky.

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Projekt je zaměřen na úpravu a revitalizaci zámecké zahrady a 
okolí zámku DD Onšov.

CÍLEM projektu je úprava zámecké zahrady a okolí zámku DD 
Onšov - revitalizovat zájmové území především z následujících 
hledisek:
- maximálně zvýšit možnost využití zahrady klienty domova pro 
seniory,
-  vytvořit specifický program zahrady s tematickým obohacením
-  naplnit cíle společenského a mezigeneračního setkávání s 
veřejností
-  poskytnout prostor pro lehkou terapeutickou práci
-  rozvíjet smysly, vnímání prostředí

Vzhledem k respektované památkové ochraně areálu byl návrh v 
rozpracovanosti konzultován se zástupkyní Národního 
památkového ústavu v Telči, se specializací na historické 
zahrady a parky.

Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované 
výstupy či výsledky projektu)

Celková úprava a revitalizace zámecké zahrady vč. zeleně a 
terapeutických prvků a prostor pro odpočinek

Projektový tým

Projektový manažer projektová kancelář Kraje Vysočina

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Typ projektu (investiční x neinvestiční) Investiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu 1.3.2018

Plánované ukončení projektu 30.11.2018

Projektová fiše

(Popis projektového záměru)
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Finanční rámec
Celkové náklady projektu 3 056 777,00

Průměrné roční provozní náklady 10 000,00

Zdroj

Kraj Vysočina (včetně účelových dotací, darů, půjček) 34,57 %

Dotace z jiného ÚSC 65,43 %

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve 
kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet 
kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo 
spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

Realizace projektu proběhne v 
roce 2018 pouze za 
předpokladu, že projekt bude 
schválen a obdrží dotaci.

Projekt počítá s dotací v 
maximální výši 2 mil. Kč z Výzvy 
č.10/2016 vyhlášené MŽP. Lze 
získat dotaci ve výši 80% z 
částky 2,5 mil. Kč způsobilých 
výdajů.

Z rozpočtu Kraje Vysočina je 
požadováno předfinancovat celý 
záměr ve výši 3.056.777,- Kč. 
Po odečtení dotace ve výši 2 mil. 
Kč je z rozpočtu Kraje Vysočina 
požadována částka 1.056.777,- 
Kč na pokrytí vlastního podílu 
způsobilých výdajů a na 
nezpůsobilé výdaje. 

Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést 
délku udržitelnosti projektu)

ano

Celkové nepřímé výdaje 0,00

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 3 056 777,00

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 3056777

Vazba na strategii kraje Program rozvoje Kraje Vysočina
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Zpracovatel frajova




