Programy na podporu veřejně prospěšných aktivit

rok 2015

Rada městské části Praha-Libuš
vyhlašuje
dne 14. 4. 2015

PROGRAMY NA PODPORU VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT v rámci projektu
Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21
na rok 2015

Vyhlášené programy:
I.
II.
III.
IV.

Kultura, vzdělávání, informovanost, osvěta
Zdravý životní styl, sportovní aktivity, prorodinné aktivity a mezigenerační
programy
Prevence kriminality a užívání návykových látek
Ekologie a životní prostředí

Termín uzávěrky:

14. května 2015 do 15:30 hodin

Místo a podání žádosti:

podatelna ÚMČ Praha-Libuš
Libušská 35
142 00 Praha 4 – Libuš

Způsob podání:

osobně, poštou (při zaslání poštou je
rozhodující datum podání na poště) v
zalepené obálce viditelně označené nápisem
"DOTACE"

Předkladatelem projektu může být právnická osoba, která je registrována v souladu
s platným právním řádem ČR, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, spolek,
ústav, tělovýchovná jednota, nezisková organizace církve, škola nebo školské zařízení,
příspěvková organizace, jiná organizace prokazatelně nekomerčního charakteru.
Konkrétní výše dotace bude stanovena podle kvality předložených projektů a jejich
množství.
Výše dotace může být poskytnuta až do výše 100% uznatelných dotačních nákladů.
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Celková částka vyčleněná z rozpočtu MČ Praha-Libuš činí 60 000,- Kč.
Kontaktní osoba: Jana Martínková – koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21,
tel. 244 021 429, 732 643 920, email: martinkova@praha-libus.cz

I.

Program „Kultura, vzdělávání, informovanost, osvěta“

Cíl programu:
Podporovat rozvoj kulturního života, nabídku kulturních či vzdělávacích akcí, podporovat
osvětu a společenský život, zvyšovat povědomí občanů o městské části, zapojit občany do
rozvoje městské části.
Z programu je možno hradit zejména realizaci kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit,
pronájem techniky a prostor, externí lektorské služby, tisk propagačních materiálů, ozvučení
akce, občerstvení, nákup cen a drobného materiálu k zajištění akce.

II.
Program „Zdravý životní styl, sportovní aktivity, prorodinné aktivity a
mezigenerační programy“
Cíl programu:
Realizovat osvětové kampaně a akce zaměřené na zvýšení povědomí o zdravém životním
stylu, podporovat rozvoj sportovních aktivit, podporovat programy s preventivním
charakterem, podporovat nabídku aktivit pro rodiny s dětmi a mezigenerační aktivity.
Z programu je možno hradit zejména realizaci sportovních aktivit a kampaní, pronájem
techniky, externí lektorské služby, tisk propagačních materiálů, občerstvení, ozvučení akce,
nákup cen a drobného materiálu k zajištění akce.

III.

Program „Prevence kriminality a užívání návykových látek"

Cíl programu:
Podporovat aktivity zaměřené na zlepšení informovanosti dětí a dospělých o právech a
povinnostech občanů, na zvyšování všímavosti a solidarity jako prevence trestných činů, na
realizaci aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských a životních podmínek.
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Z programu je možno hradit zejména preventivní programy, externí lektorské služby, nákup
drobného materiálu, pronájem techniky a prostor, tisk propagačních materiálů.

IV. Program „Ekologie a životní prostředí“
Cíl programu:
Podpořit aktivity zaměřené na společnou péči o přírodu a veřejný prostor, aktivity v rámci
zkvalitnění životního prostředí v MČ, zlepšování informovanosti a vztahu občanů k životnímu
prostředí (např. programy zaměřené na výchovu a vzdělávání, organizování veřejně
prospěšných akcí, zvelebování veřejných prostranství, výsadba stromů a jejich údržba,
realizace osvětových kampaní).
Z programu je možno hradit zejména náklady na nákup drobného materiálu a cen, pronájem
techniky, externí lektorské služby.

Podrobné informace naleznete v Dotačním programu projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní
Agenda 21 na rok 2015 v návaznosti na komunitní Plán zdraví a kvality života Libuš a
Písnice. Dokumenty jsou umístěné na http://zdravemesto.praha-libus.cz - sekce Grantový
program.
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