
Podpořené projekty  
otevřeného grantového kola 2007 
 
 
 
 
1 / Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 v Novém Jičíně (o.s.) 
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Centrum ekologické výchovy 
v Bartošovicích – podpořeno částkou 450 000 Kč 
Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění služeb Záchranné stanice na úseku druhové 
ochrany živočichů a v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Mezi podpořené činnosti patří 
především provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy a provoz Centra ekologické 
výchovy. 
 
2 / Sdružení rodičů a přátel dětí a školy ve Frýdlantě nad Ostravicí (o.s.) 
Ochrana a zlepšování životního prostředí města Frýdlantu nad Ostravicí 
(podpořeno částkou 99 000 Kč) 
Projekt si klade za cíl chránit životní prostředí v obci prostřednictvím výchovy dětí 
k ekologickému uvědomění a aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí. Zvětšení 
informovanosti občanů o nutnosti změny chování k životnímu prostředí a o přínosu třídění 
odpadů, zavedení třídění odpadů ve školách a rozšíření třídění odpadů ve městě v maximální 
možné míře včetně vypracování „Metodiky zavádění třídění odpadů na školách“. 
 
3 / Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek (o.s.) 
Ivančena 2008 
(podpořeno částkou 30 000 Kč)  
Projekt seznámí veřejnost s historií památníku Ivančena a připomene tradice skautingu a 
demokratických hodnot, na kterých je založena současná společnost. Součástí projektu je i 
obnova mohyly a uspořádání společného setkání s připomenutím historického odkazu. 
 
4 / Slezská diakonie 
Kavárna – nácvikové pracoviště pro osoby se zdravotním postižením 
(podpořeno částkou 500 000 Kč) 
Projekt usiluje o podporu osob se zdravotním postižením (zejména mentálním postižením a 
duševním onemocněním) při získávání či obnovování pracovních návyků a dovedností 
s důrazem na jejich sociální začleňování do společnosti prostřednictvím provozování kavárny 
– nácvikového pracoviště pro osoby se zdravotním postižením. 
 
5 / obec Starý Jičín 
Obnova aleje k Oční studánce 
(podpořeno částkou 40 000 Kč) 
Náplní projektu je obnova výsadby stromů a dřevin v některých lokalitách obce Starý Jičín, 
která  umožní spolu s umístěním laviček setkávání občanů, ale i zastavení  a oddech  pro 
turisty, kteří obec navštěvují. 
 
6 / ADRA, dobrovolnické centrum ve Frýdku -Místku (o.s.) 
Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních Moravskoslezského kraje 
(podpořeno částkou 135 000 Kč) 



Projekt podporuje činnost dobrovolnického centra ADRA, které připravuje, školí a koordinuje 
dobrovolníky pro sociální a zdravotní zařízení. Zároveň se věnuje propagaci dobrovolnictví 
jako takového, jedná s vedením organizací mající o dobrovolníky zájem a metodicky je vede 
při zavádění dobrovolnických programů do praxe. 
 
7 / Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody (o.s.) 
Prosazování práva v ŽP a pomoc občanům i obcím na území tří krajů 
(podpořeno částkou 200 000 Kč) 
V rámci projektu bude žadatel nabízet poradenskou činnost, účastnit se správních řízení a 
reagovat na všechny podněty a žádosti o pomoc při problémech v oblasti ŽP od občanů z 
celého severu Moravy. 
 
8 / PRO-BIO Regionální centrum Moravská brána (o.s.) 
Informační centrum pro ekologické zemědělství a agroenviromentální programy – „Bio 
do škol aneb vaříme z biopotravin" 
(podpořeno částkou 350 000 Kč) 
Projekt podporuje činnost Informačního centra pro ekologické zemědělství a 
agroenvironmentální programy, které je zaměřeno na individuální poradenství při přechodu 
z konvenčního na ekologický způsob hospodaření, pomoc s hledáním možností zpracování 
bioproduktů a odbytu biopotravin optimálně v regionu samotném, propagaci ekologického 
zemědělství atd. Součástí projektu je i aktivita „Bio do škol aneb vaříme jednou týdně 
z biopotravin“ usilující o praktickou spolupráci se vzdělávacími zařízeními. 
 
9 / ZO 76/01 Českého svazu ochránců přírody Valašského Meziříči (o.s.) 
Oprava a obnova tří naučných stezek Hukvaldy – Palkovice – Olešná 
(podpořeno částkou 80 000 Kč) 
Cílem projektu je podpora šetrné turistiky a environmentální osvěty skrze konkrétní aktivity – 
opravu a inovaci 3 naučných stezek v okolí Hukvald, úpravu a doplnění textů, opravu 
zničených a zchátralých stojanů a zatraktivnění obsahu. 
 
10 / Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody (o.s.) 
Praxe studentů přírodovědných maturitních ročníků Střední školy přírodovědné a 
zemědělské, Nový Jičín (SŠPaZ NJ) 
(podpořeno částkou 310 000 Kč) 
Projekt přispívá k pokračování spolupráce žadatele s SŠPaZ v Novém Jičíně spočívající 
v přípravě studentů na budoucí zaměstnání skrze výukové praxe přímo v přírodě či v centrech 
ekologické výchovy. 
 
11 / obec Dobrá 
Příroda v nás (enviromentální výchova) 
(podpořeno částkou 74 000 Kč) 
Cílem projektu je prohloubit vztah dětí 1. a 2. stupně k přírodě a pěstovat u nich takové 
návyky, které by vedly k ochraně životního prostředí, k ochraně zdraví a porozumění 
souvislostem mezi činností lidí a stavem přírodního a životního prostředí. 

 
12 / TYTO (o.s.) 
Ochrana a podpora genofondu sovy pálené se zapojením zemědělské a lesnické 
veřejnosti v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín 
(podpořeno částkou 82 200 Kč) 



V rámci projektu bude provedena základní kontrola instalované sítě 137 hnízdních budek pro 
sovu pálenou na zemědělských farmách – okres Frýdek-Místek (47 budek) a Nový Jičín (90 
budek), následné vyčištění budek po vyvedení mláďat, opravy a v případě potřeby přemístění 
budek po rekonstrukci zemědělských objektů, uzavření objektů apod. 
 
13 / Folklorní sdružení Těšínského Slezska (o.s.) 
Podpora činnosti Folklorního sdružení Těšínského Slezska 
(podpořeno částkou 10 000 Kč) 
Projekt přispívá na zapojení téměř 500 dětí a mládeže do pěvecké soutěže organizované 
v rámci škol, hudebních škol a folklórních souborů. Cílem projektu je podnítit zájem o 
lidovou píseň v těchto cílových skupinách. 
 
14 / Petr Neuwirth 
Založení extensivního genofondového sadu starých  
a krajových odrůd ovocných dřevin 
(podpořeno částkou 116 600 Kč) 
V rámci projektu bude vytvořen záchranný extensivní genofondový sad starých a krajových 
odrůd ovocných dřevin, jehož cílem bude dlouhodobě zvýšit ekologickou stabilitu krajiny. 
Součástí projektu je rovněž umožnění veřejného užívání tohoto genofondového sadu. 
 
15 / obec Nižní Lhoty 
Studie a projektová příprava lávky pro pěší přes řeku  
Morávku v kat. území Nižní Lhoty 
(podpořeno částkou 200 000 Kč) 
Cílem projektu je navrhnout optimální řešení přechodu pro pěší  přes řeku Morávku v k. ú. 
Nižní Lhoty s ohledem na jedinečnost chráněného území Národní přírodní památky Skalická 
Morávka, které je vyhlášeným územím Natura 2000. 
 
16 / Asociace TOM ČR, Moravskoslezská krajská rada (o.s.) 
Zvelebení turistické základny Kamenka 
(podpořeno částkou 28 000 Kč) 
V rámci projektu budou provedeny celkové a terénní úpravy okolí turistické základny 
Kamenka, odstraněny náletové dřeviny a přestárlá zeleň. Základna Kamenka je jedinou 
v Moravskoslezském kraji a bude ji moci využívat téměř 2000 členů, které organizace v tomto 
regionu má. 
 
17 / Statutární město Frýdek-Místek 
Naučná stezka okolí Morávky ve Skalici 
(podpořeno částkou 180 501 Kč) 
Obsahem projektu je realizace naučné stezky v okolí Morávky ve Skalici, která bude 
obsahovat 10 zastavení. Na místě jednotlivých zastavení budou zbudovány tématické 
informační tabule, které budou návštěvníky informovat nejen o historii území, ale i o 
významu příměstských lesů, výskytu místních živočiších apod. 
 
 
18 / Spolek přátel Frýdku – Místku (o.s.) 
Sociální podnik – Pronájem prostor a ploch pro realizaci kulturních a sportovních 
aktivit 
(podpořeno částkou 357 000 Kč) 



Cílem projektu je vytvoření sociálního podniku (na principu social ekonomy) využívající zisk 
z pronájmu divadelního sálu a sportovišť a poskytování služeb v oblasti volného času, kultury 
a sportu pro další rozvoj komunity a dlouhodobé samofinancování další programové činnosti 
spolku v následujících letech. 
 


