
Vyhl·šenÌ grantovÈho programu
Podpora ekologickÈ v˝chovy dětÌ v

 LibereckÈm kraji na rok 2014
Ž¡DOST MOHOU PODAT: školy všech stupňů (i mateřskÈ), organizace pracujÌcÌ s ml·dežÌ, jednotlivci, pedagogičtÌ pracovnÌci a dalšÌ 
za předpokladu, že jejich programy (projekty) budou zaměřeny na cÌlovou skupinu. Budou-li žadatelÈ přÌspěvkovÈ organizace, musÌ sami 
vložit nejmÈně 50% finančnÌch prostředků na dan˝ projekt.  
Z V›BĚROV…HO ŘÕZENÕ JSOU VYLOUČENY:
- fyzickÈ osoby – podnikatelÈ,
- pr·vnickÈ osoby založenÈ za ˙čelem podnik·nÌ, politickÈ strany, a politick· hnutÌ a společenstvÌ vlastnÌků jednotek, cÌrkve a 

n·boženskÈ společnosti, cÌrkevnÌ pr·vnickÈ osoby, vyjma cÌrkevnÌ pr·vnickÈ osoby poskytujÌcÌ soci·lnÌ, zdravotnickÈ, vzděl·vacÌ a 
kulturnÌ služby,

- nadace, jsou-li souč·stÌ jejich nadačnÌho jměnÌ prostředky kategorie NIF,
- st·t, jednotky ˙zemnÌ samospr·vy, pr·vnickÈ osoby veřejnÈho pr·va s v˝jimkou přÌspěvkov˝ch organizacÌ a veřejn˝ch vysok˝ch 

škol,
- pr·vnickÈ osoby veřejnÈho pr·va, s v˝jimkou přÌspěvkov˝ch organizacÌ a veřejn˝ch vysok˝ch škol,
- pr·vnickÈ osoby, na jejichž rozhodov·nÌ nebo činnost, fakticky nebo pr·vně, majÌ, přÌmo nebo nepřÌmo, vliv členovÈ spr·vnÌ rady 

nebo členovÈ dozorčÌ rady, nebo zaměstnanci nadace, nebo osoby jim blÌzkÈ.
CÕLOV¡ SKUPINA:  ž·ci mateřsk˝ch, z·kladnÌch i střednÌch škol z LibereckÈho kraje (včetně města Liberec), organizovanÈ skupiny dětÌ 
v odpovÌdajÌcÌm věku.
NADACE PODPOŘÕ:  
1.   realizaci praktick˝ch ekologick˝ch v˝ukov˝ch projektů (programů) pro cÌlovou skupinu. Projekty by měly kl·st důraz na pr·ci v 

terÈnu (mÌněna je např. v˝zkumn· pr·ce, pozorov·nÌ živočichů či rostlin, pÈče o přÌrodnÌ zajÌmavosti, ekosystÈm lesa, region·lnÌ 
problÈmy apod.) a na samostatnou aktivitu dětÌ. Nadace preferuje vlastnÌ projekty, odmÌt· pouh˝ n·kup služeb (kurzů),  často již 
jednou dotovan˝ch. VÌtanÈ jsou zejmÈna projekty zapojujÌcÌ vÌce subjektů (např. pedagogy, ž·ky, rodiče, veřejnost) a projekty s 
dalšÌ n·vaznostÌ, zpravidla vÌceletÈ. Přednost bude d·na projektům s přÌmou vazbou na JizerskÈ hory.

2.   DalšÌ vzděl·v·nÌ pedagogick˝ch pracovnÌků v oblasti ekologickÈ v˝chovy a vzděl·v·nÌ. Nadace jim hradÌ ˙čast v kurzu, nutnou 
podmÌnkou je doklad, že kurz m· platnou akreditaci MŠMT ČR. Souč·stÌ ž·dosti o grant musÌ b˝t popis kurzu s jeho stručn˝m 
obsahem.

TERMÕNY REALIZACE PROJEKTŮ:  druhÈ pololetÌ školnÌho roku 2013/2014. R·di uvÌt·me i projekty trvajÌcÌ dÈle. 
UZ¡VĚRKA PRO POD¡V¡NÕ Ž¡DOSTÕ:  31. 1. 2014.
Projekt musÌ b˝t pops·n na formul·ři ž·dosti o grant na ekologickou v˝chovu, kter˝ je ke staženÌ na internetov˝ch str·nk·ch Nadace 
pro z·chranu a obnovu Jizersk˝ch hor: www.jizerky.ecn.cz v sekci GrantovÈ programy – Ekologick· v˝chova. Projekty posÌlejte (v 
jednom origin·le a třech kopiÌch) na adresu Nadace pro z·chranu a obnovu Jizersk˝ch hor, Matoušova 453/21, 460 01  Liberec 3. 
Ž·dost je nutnÈ zaslat tÈž na nÌže uveden˝ email. PřÌpadnÈ dotazy na tel. 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz.
JAK PROBÕH¡ GRANTOV… ŘÕZENÕ?  
Žadatel musÌ svůj projekt popsat v jednoduchÈm formul·ři ž·dosti, kter˝ doručÌ na v˝še uvedenou adresu Nadace. V přÌpadě potřeby 
je možnÈ projekt detailněji popsat v přÌloze, doložit fotografiemi, v˝ročnÌ zpr·vou atd. – rozsah takovÈ přÌlohy by však neměl překročit 
rozumnou mÌru. Z·měr projektu je možnÈ konzultovat se Spr·vou CHKO JizerskÈ hory. Po 31.1.2014 projekty posoudÌ  šestičlenn˝ 
poradnÌ sbor, složen˝ ze z·stupců odbornÌků na ekologickou v˝chovu. VybranÌ žadatelÈ obdržÌ od Nadace přidělenou č·stku v 
průběhu března 2014 na z·kladě podpisu jednoduchÈ smlouvy. Doba trv·nÌ smlouvy b˝v· (v z·vislosti na konkrÈtnÌch projektech) 
zpravidla půl roku. 
Na z·věr žadatel  předložÌ stručnou z·věrečnou zpr·vu (včetně fotodokumentace) a vy˙čtuje poskytnutÈ penÌze tak, že dod· kopie 
prvotnÌch dokladů (˙čtenky atd.) a uvede jejich soupis v jednoduchÈ tabulce. Pro vy˙čtov·nÌ a z·věrečnou zpr·vu doporučujeme použÌt 
formul·ř, kter˝ je ke staženÌ na našich webov˝ch str·nk·ch v sekci grantovÈ programy.  

Nadace pro z·chranu a obnovu Jizersk˝ch hor

č.˙. 346 35 88/0300
   Tel:  605 701 503 - Ondřej Petrovsk˝   Adresa: Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3   E-mail: jizerky@ecn.cz   Web: jizerky.ecn.cz

HlavnÌ partneři: Lesy ČeskÈ republiky s.p.; Libereck˝ kraj; Nadace PRECIOSA; A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.; EUROVIA CS a.s.; Severočesk· 
vod·rensk· společnost a.s.; NORDservis s.r.o.
DalšÌ partneři: EMBA spol. s r. o.; AkustickÈ a izolačnÌ stavby s.r.o.; JABLOTRON ALARMS a.s.; Jizersk· porcel·nka s.r.o.; 
KS Kolbenschmidt, Czech Republic a. s.; LIGRANIT a.s.; Severochema Liberec, družstvo pro chemickou v˝robu; ARDA spol. s r.o.; Rekuper Sychrov s.r.o.; 
SZP Sychrov a.s.; B & F spol. s r.o.; BENNE s.r.o.; DETOA Albrechtice s.r.o.; Electropoli - Galvia s.r.o.; RESIM s.r.o.

Akci poř·d·me ve spolupr·ci s Lesy ČeskÈ republiky, s.p. a Spr·vou CHKO JizerskÈ hory.


