Tréninková výzva MAS Hlinecko, o.s. Osnova projektu

Žádost o spolupořadatelství akce na
území MAS Hlinecko, o.s.

Název akce: Nezapomeňme na tradice
Žadatel:
(uveďte správný název organizace, její adresu, IČ, DIČ a kontaktní údaje na
žadatele a zpracovatele, krátce popište zaměření nebo činnost organizace)

Název organizace

Spolek historických tradic

Adresa organizace

Betlém 100, 539 01 Hlinsko

IČ organizace

111 11 111

Kontaktní osoba žadatele

Karel Karlíček

e-mail žadatele

karlicek@spolek.cz

Telefon žadatele

00 420 111 111 111

Doručovací adresa (je-li odlišná od
adresy organ.)
Zaměření činnosti organizace

-----

Další důležité údaje v případě
potřeby

Doplněna další kontaktní osoba pro
nepřítomnosti v ČR
Hana Karlíčková, tel. 00 420 222 222 222,
hana.karlickova@spolek.cz

Obnova a propagace tradičních řemesel v regionu
případ

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1

Tréninková výzva MAS Hlinecko, o.s. Osnova projektu

1. Typ propagační akce
(uveďte název propagační akce, kterou chce vaše organizace realizovat).
Pozn. Akce musí být realizována na území MAS Hlinecko, o.s. a musí propagovat region- jeho
tradice, kulturu, umění, sportovní akce, přírodu apod.
Název akce:
Typ akce a její zaměření *

Označte typ akce

Tradice
Kultura
Umění
Sport
Vzdělávání
Příroda
Sociální aktivity
Zdravý životní styl
Jiné- konkretizujte…..

x

x
x

*Je možné zvolit více možností

2. Popis projektu
Popište, co je předmětem projektu, zdůvodněte vztah projektu k regionu (co bude propagovat,
jakou formou a v jakém rozsahu), popište obsazení a činnost týmu podílejícího se na projektu,
termín a místo realizace, průběh akce. Uveďte vaše zkušenosti jako organizace s obdobnými
akcemi.
Akce je zaměřena na děti 2. stupně ZŠ a mladé obyvatele MAS Hlinecko.
Účelem akce je naučit na jednoduchých výrobcích mladé lidi pletení košíků a ošatek z vrbového proutí
a připomenout tak znovu jedno z tradičních řemesel regionu.
Akce je otevřená všem skupinám z celého regionu, bude vedena odborným lektorem a je určena pro
max. 40 osob. Pozvánka na akci bude uveřejněna na nástěnce spolku, na webových stránkách spolku
a na webových stránkách MAS Hlinecko.
Náklady projektu jsou pronájem venkovní plochy, náklady na lektora a oběd účastníků akce.
Partnerem projektu je pan Jankovič- senior, který byl tradičním dodavatelem proutěných výrobků a pro
akci zapůjčil některé své výrobky a nástroje na ukázku a k inspiraci. Dalším partnerem je TJ Sokol,
která zdarma zapůjčí pro akci stoly a židle pro účastníky.
Akce je zaměřena na tradice, vzdělávání a práci s přírodními dostupnými materiály.
Kurz košíkářství posílí v dětech a mladých lidech regionu řemeslnou zručnost a je jedním z řady kurzů,
který Spolek historických tradic pořádá v průběhu roku 2013. Na tento kurz bude navazovat kurz
perníkářství v říjnu a kurz keramiky v prosinci.
Každý účastník, který absolvuje kurz, získá osvědčení, na kterém bude uvedeno, že spolupořadatelem
akce byla MAS Hlinecko, o.s. včetně povinné publicity.
Zástupcům MAS Hlinecko, o.s. bude v úvodu realizace kurzu dán prostor pro propagaci MAS a
vysvětlení role MAS v regionu s důrazem na podporu zachování a oživení tradic právě ve směru
k mladým lidem.
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3. Struktura financování
Celkové náklady projektu (Kč), z toho:

15 000 Kč

Vlastní zdroje- min. 20% (Kč):

3 000 Kč

Požadovaný příspěvek max. 80% (Kč):

12 000 Kč

Jiné zdroje (upřesnění)

Počet hodin x odhad ceny

Dobrovolnická práce – provedena zdarma
– příprava akce a úklid po akci

2 osoby po dobu 5 hodin= 10 hodin á
100 Kč/hodinu- celkem 1000 Kč

Pozn. Akce musí být realizovaná jako samostatný celek nebo samostatný výstup,
výše spolupořadatelského příspěvku bude maximálně 80% celkových nákladů,
a to ve výši 10- 25 tis. Kč

4. Termín a místo realizace projektu (konání akce)
Pozn. Akci bude možné realizovat od 1.7.2013-30.9.2013
Uveďte přesný termín konání akce (datum)
Termín realizace

15.7.2013

Místo realizace (Obec + bližší
specifikace v obci)
Doba konání akce (od-do)

Město Hlinsko, Betlém, venkovní plochy areálu
9:00-15:00 hodin

5. Rozpočet projektu
Vyberte aktivity a sestavte rozpočet z následujících možných druhů výdajů

NEPŘEKROČITELNÉ MAXIMÁLNÍ LIMITY
Vybavení a zařízení
Ubytování v ČR
Ubytování v zahraniční
Občerstvení

1 500 Kč/hod Limit je stanoven souhrnně za
všechno vybavení a prostory
1 500 Kč/osoba/noc
100 eur/osoba/noc
200 Kč/osoba/den
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Způsobilé výdaje, které budou zahrnuty ve faktuře (max. 80% celkových výdajů)
Propagační akce
Organizace akce –
prostory a technika (Kč)
Propagační akce
Organizace akcenáklady na účastníky (Kč)
Propagační akceslužby
Organizace akcenáklady na účastníky (Kč)

Pronájem prostor

Poplatky za zábor
veřej. prostranství
3 000

Pronájem zařízení,
vybavení, techniky
2 000

Občerstvení pro
účastníky
4 000

Doprava pro účastníky

Ubytování
pro účastníky

Lektoři

Přednášející

Učinkující

3 000

Náklady vašeho projektu
uveďte jednotlivé způsobilé položky všech výdajů, které je potřeba pro realizaci vynaložit,
jednotky, cenu /jednotku a cenu celkovou v Kč včetně DPH.
Detailní popis způsobilých výdajů (max. 80%)
Položka- popis

Jednotka

Pronájem
venkovního
prostranství
Pronájem venkovního stanu
Pronájem ozvučení
Občerstvení účastníků

Hodina

Lektor na pletení košíků

Hodina
Den
Počet
účastníků
Hodina

Počet
jednotek
6

Cena/jednotku
(Kč)
500

Celková
(Kč)
3 000

6
1
40

250
500
100

1 500
500
4 000

5

600

3 000

CELKEM bez DPH (Kč)*
CELKEM s DPH (Kč)**
*Vyplní plátce DPH

cena

------12 000
** Vyplní neplátce DPH

Detailní popis nezpůsobilých výdajů - vlastních- vynaložených organizací (min. 20%
celkových výdajů)
Položka- její popis a počet kusů
Celková
cena
(Kč)
Nákup proutí- komplet
1 200
Drobný spotřební materiál (provázky, hřebíčky, lepidlo apod.)- komplet
400
10 ks speciálních nožíků
1 400

CELKEM bez DPH (Kč)*
CELKEM s DPH (Kč)**
*Vyplní plátce DPH

----3 000
** Vyplní neplátce DPH
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6. Popis preferenčních kritérií
Označte a popište jednotlivá kritéria podrobně

Č. kritéria
1

Popis
plnění
kritéria
2

Popis
plnění
kritéria
3

Popis hodnotícího kritéria
Míra propagační akce (celkem 5 bodů max.)

Splnění kritéria
dopište ANO/NE
Označte pouze 1 možnost

Akce propaguje území MAS Hlinecko 1 bod
Akce je propagační pouze pro určitou úzkou skupinu osob
v jedné obci MAS 2 body
Akce je propagační pro úzkou skupinu osob, ale ve více
obcích MAS 3 body
Akce je propagační pro širokou skupinu obyvatel z území ANO
MAS 4 body
Akce je propagační pro širokou skupinu obyvatel a také je
určena pro návštěvníky území MAS 5 bodů
Akce je otevřená široké skupině dětí 2. stupně ZŠ a mladým lidem z celého území MAS.
Mohou se jí zúčastnit všichni až do naplnění kapacity kurzu, tedy 40 osob.
Spolupráce v regionu na přípravě a realizaci projektu
Označte pouze 1 možnost
(celkem 5 bodů max.)
Projekt je připraven a bude realizován samostatně
žadatelem, bez jakékoli návaznosti na činnosti regionu a
prokazatelnou místní spolupráci - 1 bod
Projekt navazuje na již započatou činnost či projekt
v regionu nebo obci nebo projekt počítá s dalším
rozvojem, jsou plánovány návazné aktivity a spolupráce
2-3 body*
Na projektu (jeho přípravě a realizaci) spolupracovali, či ANO
budou prokazatelně spolupracovat jiné místní subjekty, či
subjekty různých odvětví místního hospodářství
4-5 bodů*
*Pokud volíte tuto možnost, vyplňte tabulku bodu 8. Partneři projektu
Spolek realizuje vzdělávací akci jako jednu z cyklu vzdělávání v oblasti tradičních řemesel,
navazuje tedy realizovanou akcí na akce další. Pro akci navázal spolupráci s mistrem
proutěných technik, panem Jankovičem- seniorem, který zapůjčil na akci hotové výrobky. Dalším
partnerem projektu je TJ Sokol, která pro akci zapůjčila židle a stoly pro účastníky.
Zapojení skupin obyvatel (celkem 5 bodů max.)
Označte všechny zapojené
skupiny
Do projektu jsou zapojeny samostatně i tyto kategorie Děti, mládež, ženy
obyvatel:
děti, mládež, ženy, senioři, handicapované osoby
(za každou kategorii 1 bod)
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Popis
plnění
kritéria

Akce je určena na podporu dětí základní školy a mladých obyvatel regionu MAS Hlinecko, stejně
tak mladých žen a dívek.

Pozn. Kritéria 4-6 budou hodnocena výhradně výběrovou komisí na základě připraveného projektu a
jeho obhajoby.

7. Partneři projektu
(uveďte výčet partnerů- konkrétní organizace, případně osoby, které se budou na projektu podílet
a jejich roli v projektu- jakou aktivitou napomohou realizaci)
Partnerská organizace- název

Popis činnosti v projektu- zapojení

Jan Jankovič- senior

Zapůjčení vzorových hotových výrobků po
celou dobu kurzu
Zapůjčí na konání akce židle a stoly po celou
dobu kurzu

TJ Sokol

8. Dopad projektu
Odhadněte, jakých cílových skupin se propagační akce dotkne a kolik osob osloví (počet
účastníků zvolte reálně tak, abyste jej mohli splnit, bude dokladován prezenční listinou)
Cílová skupina

Odhadovaný počet osob (účast)

Děti
Mládež
Ženy
Občané produktivního věku
Senioři
Handicapovaní
Návštěvníci regionu
Jiné skupiny- uveďte:
CELKEM

15
25
Předpoklad cca 30 účastníků=ženy

40

9. Libovolné doplnění projektu (nepovinné)
(uveďte jakékoli další údaje, přílohy nebo fotografie, které jsou podle vás potřebné nebo vhodné
k doplnění a osvětlení celého projektu)
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