Podpořené projekty
otevřeného grantového kola 2009
1 / Občanské sdružení Fórum 50%
Rozpočet pro všechny
Podpořeno částkou 499.200 Kč
Projekt usiluje o lepší informovanost veřejnosti v oblasti rozpočtování, stejně jako o vytvoření
prostoru pro aktivní zapojení veřejnosti do těchto a podobných rozhodovacích procesů.
Zaměřuje se rovněž na zvyšování kapacity mladých lidí skrze seznámení se základními
rozpočtovými pravidly a rozpočtovou politikou místních obcí (z oblastí F-M a NJ) a zapojuje
je přímo do realizace projektu.
2 / Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců přírody
Prosazování práva v oblasti životního prostředí
na územích tří krajů a pomoc občanům i obcím
Podpořeno částkou 380.000 Kč
Cílem tohoto projektu je pokračovat v dosavadní dlouholeté činnosti v oblasti účasti ve
správních řízeních a procesech EIA, které se dotýkají zejména životního prostředí a záměrů
majících negativní dopad na přírodu, krajinu a život obyvatel v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském kraji.
3 / Občanské sdružení ochránců přírody
Celoroční systém vzdělávání NNO na podporu jejich profesionalizace
Podpořeno částkou 390.000 Kč
Hlavní náplní projektu je realizace šesti tématických cyklů seminářů zaměřených na posílení
akceschopnosti i rozšíření znalostí a případnou profesionalizace NNO, environmentální
osvětu a doplňkové, zpravidla praktické vzdělávání studentů středních škol i dalších zájemců
z řad NNO a veřejnosti. Celkem se jedná o třiatřicet jednodenních (příp. dvoudenních)
seminářů konaných v průběhu celého roku v Beskydech.
4 / Koliba, občanské sdružení
Zpátky k tradicím
Podpořeno částkou 110.300 Kč
Projekt je určen především pro děti a mládež na Jablunkovsku, umožňuje jim aktivně se
zúčastnit tvůrčích dílen a přednášek spojených s názornými ukázkami různých činností
v místě jejich bydliště. Cílem projektu je, aby si uvědomily, že činnosti, které dělali jejich
rodiče a prarodiče nejsou přežité, nefunkční a nesmyslné, ale že jejich platnost a moudrost
může oslovit i dnes.
5 / Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Zajištění využití volného času pro děti a mládež
Podpořeno částkou 108.000 Kč
Cílem projektu je zajistit využití volného času dětí a mládeže z širokého okolí, motivovat je
k společným kulturním, vzdělávacím či sportovním aktivitám, do jejichž organizace budou
aktivně zapojeni.

6 / Občanské sdružení Tora
Krajinou ovoce
Podpořeno částkou 62.000 Kč
Projekt chce vzbudit zájem místních dětí o krajinu a pomoci navázat nová partnerství mezi
subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru v místní komunitě. Společnými silami
bude vysazen sad ovocných odrůd v Makovicích a uspořádána Ovocná slavnost.
7 / Občanské sdružení Bayerův odkaz
Cesta ke chlebu
Podpořeno částkou 56.000 Kč
Projekt si klade za cíl prezentovat dětem a mládeži netradiční a zábavnou formou cestu
vzniku chleba. Projekt bude doprovázen dětmi připravenými prezentacemi o jednotlivých
etapách a ukázkami místních tradic - jízdě okolo osení, dožínek atd.
8 / Občanské sdružení Tora
Cestou se stromy
Podpořeno částkou 35.500 Kč
Projekt se snaží o zpestření vycházkových stezek vedoucích z obcí do krajin a napomoci tak
k zachování různorodosti krajiny. V rámci projektu bude provedena výsadba stromů v okolí
obcí Spálov a Luboměř za pomoci místních mládežnických a ekologických organizací.

