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Zpravodaj

únor 2014

oddělení mládeže a sportu
Váţení přátelé,
s drobným zpoţděním Vás
vítáme v roce 2014. Venku
to sice na zimu nevypadá,
nicméně zimní měsíce
v našem
sektoru
vţdy
přináší novinky v dotační
oblasti. V letošním roce
vyhlašujeme
hned
3
grantové
programy
ve
Fondu Vysočiny, proto
věříme, ţe si většina z Vás
přijde na své. Za oddělení mládeţe a sportu Vás zdraví Alena
Mikulíková.

Finance
Vyhodnocení Volného času 2014
V současné době dochází k hodnocení projektů zaslaných do
dotačního titulu Pravidla pro přidělování dotací na celoroční
volnočasové aktivity pro děti a mládeţ – Volný čas 2014. Výsledky
budou známy zkraje března a najdete je v systému eDotací na
krajských stránkách. Děkujeme za strpení a pochopení.

Informace k programu podají garanti Mgr. Alena Mikulíková, tel.
564 602 939, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz, Bc. Jana
Albrechtová, tel. 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz

Sportoviště 2014
Cílem programu je podpora výstavby a údrţby zařízení pro sportovní
a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní
vyţití obyvatel regionu. Podprogram A je zaměřen na drobné úpravy
a údrţbu sportovních zařízení, podprogram B je určen na sloţitější
úpravy, rekonstrukce, výstavbu sportovních areálů.
Alokace tohoto programu činí 3 000 000 Kč, z toho na podprogram A
je vyčleněn 1 000 000 Kč, minimální výše dotace je 10 000 Kč,
nejvyšší 30 000 Kč, Procentuální podíl Kraje Vysočina je 40 %,
v podprogramu B jsou k dispozici 2 000 000 Kč, minimální výše
dotace je 30 001 Kč, maximální 100 000 Kč. Procentuální podíl Kraje
Vysočina je max. 30 %.
Termín podání ţádostí je 14. března 2014.
Informace k programu podají garanti Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940,
e-mail: mach.i@kr-vysocina.cz, Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941,
e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz.

Sportujeme 2014

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 4. února
vyhlásilo tyto grantové programy:
Jednorázové akce 2014, Sportoviště
2014 a Sportujeme 2014.

Cílem programu je zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních a
tělovýchovných aktivit obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na
děti a mládeţ, rozvoj prvků občanské společnosti, vytvoření společné
identity obyvatel regionu.
Alokace tohoto programu činí 1 800 000 Kč. Minimální výše dotace je
10 000 Kč, nejvyšší 60 000 Kč. Procentuální podíl Kraje Vysočina je
max. 40 %.

Jednorázové akce 2014
Cílem programu je finančně podpořit jednorázové aktivity sportovního
i nesportovního charakteru v časovém rozsahu max. jeden měsíc
pořádaných pro děti, mládeţ i širokou veřejnost, jako například
drakiády, dětské karnevaly, turnaje, závody, akce pro rodiny s dětmi
atd.
Alokace tohoto programu činí 1 200 000 Kč, z toho v podprogramu A
je k dispozici 700 000 Kč, a v podprogramu B 500 000Kč. Minimální
výše dotace je 5 000 Kč a maximální 50 000 Kč. Procentuální podíl
Kraje Vysočina je max. 40 %.
Akce mohou začít nejdříve 1. 7. 2014, nejpozději 30. 6. 2015.
Mezi uznatelné výdaje (náklady) patří výhradně náklady bezprostředně
související s uspořádáním akce: materiál, propagace, sluţby
reklamních agentur, PR, dopravní náklady, ubytování, občerstvení,
nájemné, dohody o provedení práce, ceny pro soutěţící atd.

Mezi uznatelné náklady patří: nákup materiálu a sluţeb, drobný
hmotný dlouhodobý majetek, nájemné, tiskové materiály, webové
prezentace, propagační předměty a odměny pro účastníky, ostatní
platby za provedenou práci, cestovné a stravné atd.
Termín podání ţádosti je do 16. března 2014.
Informace k programu podají garanti Ing. Milan Kastner, tel.
564 602 971, e-mail: kastner.m@kr-vysocina.cz, Kateřina Němcová,
tel. 564 602 935, e-mail: nemcova.k@kr-vysocina.cz.
Veškeré podrobné informace k jednotlivým grantovým programům
budou k nalezení na veřejném portálu dotací Kraje Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ a na stránce Fondu Vysočiny
www.fondvysociny.cz.

Termín podání ţádosti je do 16. března 2014.

Oddělení mládeţe a sportu, Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věţní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 110
telefon: 564 602 939-942,971 a 935
http://mladez.kr-vysocina.cz
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Semináře pro školy, NNO:

Pravidla Rady Kraje Vysočina
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací
na celoroční sportovní aktivity pro handicapované
sportovce
V minulém
roce
si
neziskové
organizace
pracující
s neprofesionálními handicapovanými sportovci mohly poţádat
o dotaci na svou celoroční činnost. Tato moţnost se nabízí i v roce
2014. Dle pravidel si organizace mohou poţádat o 1 000 aţ 40 000
Kč, přičemţ procentuální podíl dotace Kraje Vysočina nesmí překročit
50 % z celkových prokázaných nákladů na projekt. Ţádosti přijímá
OŠMS od 1. ledna do 30. března 2014. Formulář ţádosti
i s kompletními pravidly naleznete zde.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939,
e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Semináře
V roce 2014 pro Vás chystáme opět zajímavé semináře, které se
budou týkat především nového evropského vzdělávacího programu
Erasmus+. V současné době probíhají jednání s Domem zahraniční
spolupráce na zajištění těchto seminářů. V tuto chvíli Vám nabízíme
tyto vzdělávací aktivity.

Semináře pro učitele:
eTwinning pro začátečníky
Metodický seminář je určen pedagogickým pracovníkům všech typů
MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících ţáky a studenty ve věku 5–19 let. Je
zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce ţáků
i učitelů v rámci Evropy. Připravuje pedagogické pracovníky škol na
realizaci mezinárodních projektů
prostřednictvím
informačních
a komunikačních
technologií.
Obsahem
semináře
jsou
následující témata: metodika
řízení projektu eTwinning mezi
evropskými školami, cíle a obsah projektů, principy projektového
vyučování, vyuţití ICT v projektech, problematika multikulturní
komunikace v projektech. Seminář praktickým způsobem uvádí do
prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak
vyuţívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu, komunikaci s ostatními
zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning.
Seminář je doplněn prezentací úspěšného projektu eTwinning.
Seminář se uskuteční 7. března 2014 od 9. 00 hod., KrÚ Kraje
Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava. Maximální počet účastníků je omezen
na 15. Přihlášky přijímá přímo lektorka Mgr. Ivana Brabcová –
i.brabcova@gmail.com.
Více informací: Mgr. Alena
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Mikulíková,

tel.

564 602 939,

Erasmus+ – aktivity pro mládež
Seminář je určen všem, kteří by rádi navázali na ukončený program
Mládeţ v akci v oblasti neformálního
vzdělávání
mládeţe.
Nový
evropský vzdělávací program Erasmus+
zahrnuje i oblast mládeţe, která je
rozdrobena do všech tří klíčových akcí.
Jak se vyznat v těchto klíčových aktivitách
a jejich prioritách? Kde můţete ţádat o
výměnu mládeţe, kde o kontaktní
seminář, kde o iniciativu mládeţe? Jak vypadá výzva a jakým
způsobem se do programu zapojit? Kdy jsou termíny podání ţádostí?
Na to vše se budeme snaţit v tomto semináři odpovědět.
Seminář se uskuteční 21. února 2014 od 13. 00 do 14.00 hod. pro
nováčky v oblasti neform. vzdělávání, od 14.30 do 15.30 hod. pro
pokročilé na KrÚ Kraje Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava. Registrovat se
můţete na e-mailu: mikulikova.a@kr-vysocina.cz.

Evropské vzdělávací programy
Erasmus+
Na začátku ledna byl spuštěn nový
evropský
vzdělávací
program
Erasmus+. Tento program sdruţuje
vzdělávací aktivity na školní úrovni,
oblast neformálního vzdělávání a nově i sportu.

Erasmus+ je rozdělen do tří klíčových akcí:
Klíčová akce 1
Mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeţe
Evropská dobrovolná sluţba

Klíčová akce 2
Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeţe
Znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností
Budování kapacit v oblasti mládeţe

Klíčová akce 3
Setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání
o problematice mládeţe

Akce v oblasti sportu
Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu
Neziskové evropské sportovní akce
Podrobné informace k programu Erasmus+, termínům podání ţádostí
do jednotlivých Klíčových akcí získáte na webové stránce Domu
zahraničních
sluţeb
www.dzs.cz
nebo
přímo
na
www.naerasmusplus.cz.

Oddělení mládeţe a sportu, Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věţní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 110
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