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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu

Vážení přátelé a kolegové,
lednový zpravodaj se nám zase trochu
„nafouknul“. Kromě třech grantových
programů Fondu Vysočiny upozorňujeme
na další zdroje financování, doporučujeme
zajímavé semináře a mezinárodní soutěž.
Určitě nepropásněte RVVZetku!
Klára Lysová
oddělení mládeže a sportu

Finance
Fond Vysočiny

27. ledna 2009 vyhlásilo Zastupitelstvo kraje
Vysočina následující grantové programy, které
administruje naše oddělení:

Jednorázové akce 2009
program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních
aktivit
Celkový objem finančních prostředků: 2 500 000 Kč
Popis programu: spolufinancování krátkodobých akcí (trvajících max.
1 měsíc) jednorázového charakteru (s jasně vymezeným začátkem
a koncem) uskutečňovaných v kraji Vysočina, podpořeny budou pouze
neziskové akce, důraz je kladen na prvek dobrovolnosti a rozvoje
občanské společnosti, upřednostňovány budou akce, při nichž se
účastníci aktivně zapojí do programu
Oprávnění žadatelé: obce, neziskové organizace, školy a školská
zařízení
Podpora: 5 000 - 80 000 Kč.
V rámci grantového programu může žadatel podat maximálně
2 projekty!
Minimální podíl příjemce: 60 % celkových nákladů projektu
Časový harmonogram:projekty uskutečněné 1. 5. 2009 - 30. 4. 2010
Uzávěrka: 6. 3. 2009
Více informací: Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz

Sportoviště 2009
program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných
zařízení na území kraje Vysočina
Celkový objem finančních prostředků: 4 000 000 Kč
Popis programu: podprogram A - spolufinancování při nezbytné
drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry,
drobná stavební údržba, apod.), podprogram B - spolufinancování při
výstavbě, modernizaci a rekonstrukci sportovních a tělovýchovných
zařízení většího rozsahu
Oprávnění žadatelé: obce, neziskové organizace působící v oblasti
sportu a tělesné výchovy, školy a školská zařízení

leden 2009

Podpora: podprogram A: 10 000 - 30 000 Kč, podprogram B: 30 001 100 000 Kč.
V rámci grantového programu může žadatel podat 1 projekt!
Minimální podíl příjemce: podprogram A: 60 % celkových nákladů
projektu, podprogram B: 70 % celkových nákladů projektu
Časový harmonogram: projekty uskutečněné 1. 5. 2009 - 31. 12. 2009
Uzávěrka: 13. 3. 2009
Více informací: Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz

Sport pro všechny 2009
program
na
podporu
rozvoje
dlouhodobých
volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu
Celkový objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč
spolufinancování
rozvoje
Popis
programu:
dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit
v regionu, podpora rozvoje propagace sportu a tělesné
výchovy a zvýšení společenské hodnoty a role sportu,
podpora změn hodnotové orientace občanů, podpora reprezentace
kraje Vysočina
Oprávnění žadatelé: obce, neziskové organizace působící v oblasti
sportu a tělesné výchovy, školy a školská zařízení
Podpora: 10 000 - 50 000 Kč
V rámci grantového programu může žadatel podat 1 projekt!
Minimální podíl příjemce: 60 % celkových nákladů projektu
Časový harmonogram: projekty uskutečněné 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Uzávěrka: 13. 3. 2009
Více informací: Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz

Výzvy k předkládání projektů do jednotlivých programů s podrobnými
informacemi stejně jako formuláře žádostí jsou ke stažení na
www.fondvysociny.cz.

Preventivní programy
I pro tento rok bylo MŠMT vyhlášeno grantové řízení na podporu
preventivních aktivit realizovaných školami a školskými zařízeními na
rok 2009 v kraji Vysočina. Cílem programu je podpora škol a školských
zařízení, které jsou samy realizátory a organizátory preventivních
programů, tzn. které je neorganizují prostřednictvím jiných subjektů.
Žadately mohou být právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení v územní působnosti kraje Vysočina bez ohledu na
zřizovatele a zapsané ve školském rejstříku. Žadatel může podat
pouze jeden projekt! Projekt se podává na předepsaných formulářích
(viz žádost) ve dvou stejnopisech. Žadatelé o dotaci předloží své
projekty nejpozději do 20. 2. 2009 (rozhodující je datum poštovního
razítka). Projekty budou zasílány pouze na adresu Pedagogicko
psychologické poradny příslušného okresu. Dotace je přidělována na
realizaci projektu pro kalendářní rok 2009. Více informací najdete na
našich webových stránkách v sekci Oblast prevence a EVVO.
Více informací: Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věžní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 109
telefon: 564 602 938-942
http://mladez.kr-vysocina.cz
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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu
Make a connection
Program „Make a Connection – Připoj se“
nabízí mladým lidem ve věku 16 – 26 let
možnost získat finanční podporu na jejich
vlastní komunitní projekty. Program realizuje
Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS) ve spolupráci a za podpory společností Nokia a nadace
International Youth Foundation. Projekty musí být zaměřeny směrem
„ven“ - na pomoc nebo vylepšení okolí, komunity, v níž mladí lidé žijí
a být realizované na základě dobrovolné práce. Uzávěrka je
31. 3. 2009. Realizace projektů, kterým bude udělena finanční
podpora, bude probíhat od července 2009 do prosince 2009. Veškeré
informace o účasti v programu včetně formuláře přihlášky projektu
(žádosti o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.
Více informací: NROS / Michaela Neumannová, tel.: 227 217 215, mobil:
602 614 122, michaela.neumannova@nros.cz

leden 2009

Seminář ahoj.info
Česko-německý semináři, který v termínu 6. až 8. března 2009
proběhne
v Třemošné
u
Plzně,
organizují
dobrovolnice
Koordinačního
centra
českoněmeckých výměn mládeže Tandem. Seminář je
určen mladým lidem ve věku 16 - 26 let , kteří by
chtěli nahlédnout do světa česko-německé
spolupráce, procvičit své jazykové znalosti, diskutovat evropská
témata a užít si zábavný netradiční víkend. Uzávěrka pro přihlášení se
je 22. 2. 2009. Podrobné informace a přihlášku je možné najít na
stránkách Tandemu Plzeň: www.tandem.adam.cz.
Více informací:
lucka@ahoj.info

Tandem

/

Lucie

Piksová,

tel.:

+4994158557-16,

Soutěže
Le geste en liberté 2009 – Shadow, shade & Light

Vzdělávací programy EU

Uzávěrky

UNESCO Centre Louis François, organizace z našeho francouzského
partnerského regionu Champagne-Ardenne, organizuje soutěž Le
Geste en liberté 2009 na téma „Stín a světlo“. Soutěž je určena pro
děti a mládež ve věku 3 – 25 let. Výtvarné práce (malba, kresba,
fotografie atd.) na uvedené téma mohou zasílat do soutěže jednotlivci
i týmy. Oceněno bude 100 účastníků. Uzávěrka je 21. 2. 2009. Více
informací naleznete na http://centre.unesco.free.fr.

Program celoživotního učení

Více informací: UNESCO Centre Louis François, tel. (33)0325761111,
centre.unesco.troyes@free.fr

program na podporu formálního vzdělávání, určený školám, učitelům
a žákům, více informací na www.naep.cz
6. 2. 2009 - Leonardo da Vinci - Mobilitní projekty
20. 2. 2009 - Comenius – Projekty partnerství škol
Grundtvig - Projekty partnerství

Odjinud

Mládež v akci
program na podporu neformálního vzdělávání,
který je určen neziskovým organizacím,
pracovníkům s mládeží a mládeži
více informací na www.mladezvakci.cz
1. 4. 2009 – všechny akce

Semináře
Evropsky a dobrovolně
aneb jak vyjet na Evropskou
dobrovolnou službu
Pelhřimov, 14. – 15. 2. 2009
Seminář je určen mladým lidem ve věku 17 - 30 let, kteří by se rádi
zapojili do Akce 2 Programu Mládež v akci Evropská dobrovolná
služba (EDS), mají chuť vyjet až na jeden rok do zahraničí a získávat
zkušenosti v oblasti, která je zajímá nebo které se chtějí věnovat.
Během semináře se dozvíte, jak se do EDS zapojit, kde, co proto
udělat, jak najít vysílající a hostitelskou organizaci, jak se na EDS
připravit. Přihlášky je možné zasílat do 10. 2. 2009. Seminář
organizuje Občanské sdružení Hodina H, kde je možné získat
přihlášku a další informace.

RVVZ VYSOČINA – REGIONÁLNÍ VELKÁ VÝMĚNA
ZKUŠENOSTÍ
V roce 2009 proběhne už osmý ročník této akce. RVVZ VYSOČINA je
největším fórem pro hledání společného jmenovatele všech, kteří se
amatérsky i profesionálně věnují výchově a smysluplnému naplňování
volného času dětí a mládeže v kraji.Víkendová RVVZ VYSOČINA
obsahuje tradičně tři druhy programu (mimo doprovodných akcí).
SEKCE (diskuse účastníků nad daným problémem), SEMINÁŘE
(odborník poučí ostatní) a DÍLNY (praktické ukázky spojené s aktivním
zapojením účastníků).
Víkendová RVVZ VYSOČINA bude doslova nabita programem.
Účastníci si odvezou celou řadu nových kontaktů, informací, námětů
a zkušeností. Čeká na ně velké množství dílen, seminářů, diskusních
fór, doprovodných programů, výstavek a setkání vtěsnaných do
jednoho víkendu. V jedenácti programových blocích čeká na účastníky
přes sedmdesát různých programů. Akce se koná 20. - 22. 2. 2009
v Třebíči. Další informace na: www.rvvz-vysocina.cz.

Více informací: Iva Havlíčková, tel. 777 129 257, hodinah@hodinah.cz

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věžní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 109
telefon: 564 602 938-942
http://mladez.kr-vysocina.cz

