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Nadace pro zachranu
a obnovu Jizerských hor
Vyhlášení grantového programu
Podpora ekologické výchovy dětí v
Libereckém kraji na rok 2015
ŽÁDOST MOHOU PODAT: školy všech stupňů (i mateřské), organizace pracující s mládeží, jednotlivci, pedagogičtí pracovníci a další
za předpokladu, že jejich programy (projekty) budou zaměřeny na cílovou skupinu.
Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JSOU VYLOUČENY:
politické strany a politická hnutí,
členové správní a dozorčí rady nadace, zaměstnanci nadace a osoby jim blízké.
CÍLOVÁ SKUPINA: žáci mateřských, základních i středních škol z Libereckého kraje (včetně města Liberec), organizované skupiny dětí
v odpovídajícím věku.
NADACE PODPOŘÍ:
1. realizaci praktických ekologických výukových projektů (programů) pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v
terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální
problémy apod.) a na samostatnou aktivitu dětí. Nadace preferuje vlastní projekty, odmítá pouhý nákup služeb (kurzů), často již
jednou dotovaných. Vítané jsou zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost) a projekty s
další návazností, zpravidla víceleté. Přednost bude dána projektům s přímou vazbou na Jizerské hory.
2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání. Nadace jim hradí účast v kurzu, nutnou
podmínkou je doklad, že kurz má platnou akreditaci MŠMT ČR. Součástí žádosti o grant musí být popis kurzu s jeho stručným
obsahem.
TERMÍNY REALIZACE PROJEKTŮ: druhé pololetí školního roku 2014/2015. Rádi uvítáme i projekty trvající déle.
UZÁVĚRKA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 31. 1. 2015.
Projekt musí být popsán na formuláři žádosti o grant na ekologickou výchovu, který je ke stažení na internetových stránkách Nadace
pro záchranu a obnovu Jizerských hor: www.jizerky.ecn.cz v sekci Grantové programy – Ekologická výchova. Projekty posílejte (v
jednom originále a třech kopiích) na adresu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3.
Žádost je nutné zaslat též na níže uvedený email. Případné dotazy na tel. 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz.
JAK PROBÍHÁ GRANTOVÉ ŘÍZENÍ?
Žadatel musí svůj projekt popsat v jednoduchém formuláři žádosti, který doručí na výše uvedenou adresu Nadace. V případě potřeby
je možné projekt detailněji popsat v příloze, doložit fotografiemi, výroční zprávou atd. – rozsah takové přílohy by však neměl překročit
rozumnou míru. Záměr projektu je možné konzultovat se Správou CHKO Jizerské hory. Po 31.1.2015 projekty posoudí šestičlenný
poradní sbor, složený ze zástupců odborníků na ekologickou výchovu. Vybraní žadatelé obdrží od Nadace přidělenou částku v
průběhu března 2015 na základě podpisu smlouvy o nadačním příspěvku. Doba trvání smlouvy bývá (v závislosti na konkrétních
projektech) zpravidla do konce roku 2015.
Na závěr žadatel předloží stručnou závěrečnou zprávu (včetně fotodokumentace) a vyúčtuje poskytnuté peníze tak, že dodá kopie
prvotních dokladů (účtenky atd.) a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce. Pro vyúčtování a závěrečnou zprávu doporučujeme použít
formulář, který je ke stažení na našich webových stránkách v sekci grantové programy.

Hlavní partneři: Lesy České republiky s.p.; Nadace PRECIOSA; A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.; EUROVIA CS a.s.
Další partneři: Akustické a izolační stavby s.r.o.; Projektová kancelář VANER s.r.o.; KS Kolbenschmidt, Czech Republic a. s.; Jizerská
porcelánka s.r.o.; LIGRANIT a.s.; Severochema Liberec družstvo pro chemickou výrobu; EMBA spol. s r. o.; NORDservis s.r.o.; ARDA spol. s r.o.;
Rekuper Sychrov s.r.o.; SZP Sychrov a.s.; Electropoli - Galvia s.r.o.; DETOA Albrechtice s.r.o.; B & F spol. s r.o.; Ústecká komunitní nadace

Akci pořádáme ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. a Správou CHKO Jizerské hory.
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