Podpořené projekty
otevřeného grantového kola 2008

1 / Svítání v Beskydech (o.s.)
Ochrana životního prostředí obce Pstruží před těžebním ohrožením
Podpořeno částkou 295.000 Kč
Prostřednictvím aktivit občanů Pstruží, sdružených v o.s. Svítání v Beskydech, si projekt
klade za cíl docílit ukončení nešetrných těžebních aktivit v obci Pstruží a informovat veřejnost
o celém dění, čímž také zvýšit povědomí o životním prostředí v Beskydech a jeho ochraně.
2 / Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody
Prosazování práva v oblasti životního prostředí na územích tří krajů
a pomoc občanům i obcím
Podpořeno částkou 410.000 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.
3 / Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody
Vyčištění a úprava významných studánek v Beskydech včetně zajištění
trvalého patronátu občanů nad nimi
Podpořeno částkou 375.000 Kč
Cílem projektu je vyčistit a upravit studánky, dát jim důstojný vzhled, označit je naučnými
tabulkami a zahájit při jejich úpravě kampaň za ochranu pramenů a čistoty vody vůbec za
pomocí jmenování patronů jednotlivých studánek z řad místní veřejnosti.
4 / 76/13 ZO ČSOP Salamandr
Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé
Podpořeno částkou 190.000 Kč
Cílem projektu je nalézt optimální trasu a navrhnout jednotlivá zastavení naučné stezky na
Satině určenou nejen pro zrakově handicapované, ale také pro ostatní zájemce a zájemkyně o
tento unikátní počin z řad místní veřejnosti.
5 / Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou
Podpora komunitní práce při evangelické farnosti v Suchdole nad Odrou
Podpořeno částkou 256.000 Kč
Obsahem projektu je podpora komunitní činnosti sboru a vytvoření podmínek pro práci týmu
specialistů na komunitní rozvoj a revitalizaci za podpory obce a místní veřejnosti.
6 / o.s. Bayerův odkaz
Podpora aktivit Komunitního centra Klášter
Podpořeno částkou 284.000 Kč
Cílem projektu je rozvinutí činnosti komunitního centra, zejména v oblasti enviromentálních,
kulturních a sociálních projektů, společně s partnery z řad neziskových organizací
v komunitním centru sídlících a institucí státní a veřejné správy i samosprávy v regionu.

7 / Občanské sdružení ADRA pro Dobrovolnické centrum ADRA
Středoškolský dobrovolnický klub ADRA
Podpořeno částkou 147.200 Kč
Projekt napomáhá k vytvoření skupiny mladých lidí a koordinaci jejich aktivit tak, aby svou
činností spoluvytvářeli a povzbuzovali komunitní život v místních organizacích, které
poskytují sociální a zdravotní služby.
8 / Občanské sdružení Fórum 50%
Komunitní rozpočtování na Frýdecku a Novojičínsku
Podpořeno částkou 423.000 Kč
Cílem projektu je motivovat místní veřejnost v angažování se a participaci na veřejném dění
skrze zvýšení transparentnosti tvorby rozpočtů a seznámení se s metodikou komunitního
rozpočtování. Do jednotlivých aktivit budou zapojeni místní občané a občanky, středoškolská
mládež i zastupitelé a zastupitelky obcí.
9 / OVArt
Továrna na sny
Podpořeno částkou 220.000 Kč
Cílem projektu je oživit bývalé průmyslové budovy v Moravskoslezském kraji uměleckým
programem, zvýšit povědomí o jejich stavu a především vzbudit zájem o jejich budoucnost u
co nejširší veřejnosti.
10 / Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Zajištění využití volného času pro děti a mládež
Podpořeno částkou 127.000 Kč
Cílem projektu je zajistit využití volného času místních dětí a mládeže a motivovat je
k společným aktivitám, do jejichž organizace budou zapojeni.
11 / Základní škola Dobrá, okr. Frýdek Místek
EKO škola
Podpořeno částkou 119.300 Kč
Projekt podporuje enviromentální vzdělávání a ochranu životního prostředí skrze zapojení
žáků, zaměstnanců školy, rodičů a široké veřejnosti.
12 / Mateřská školka Pražmo
Les na naší školní zahradě - "Projdi se a poznej mě"
Podpořeno částkou 100 000 Kč
Projekt usiluje o angažovanost dětí a rodičů v ochraně a seznamování se s životním
prostředím pomocí vzájemné spolupráce při vzniku naučné stezky na zahradě mateřské
školky.

Podpořené projekty grantového kola
určeného pro projekty předložené obcemi
na území bývalých okresů Frýdek-Místek
a Nový Jičín

1 / Pražmo
Příprava realizace projektu centrálního vytápění obce Pražmo
Podpořeno částkou 150.000 Kč
Cílem projektu je dosažení realizace projektu centrálního vytápění v obci Pražmo a to na
základě rozhodnutí, které je aktivováno a formováno za významné spoluúčasti občanů obce
jejich zapojením do celkového rozhodovacího procesu.
2 / Baška
Zavedení systému nakládání s BRKO v obci Baška
Podpořeno částkou 135.000 Kč
Cílem projektu je zavedení a ověření systému nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem za pomoci zapojení místních obyvatel. Ověřený systém bude možno
aplikovat i v dalších obcích, čímž by projekt přispěl k úsporám v rozpočtech obcí, zlepšení
životního prostředí i angažovanosti místních obyvatel.
3 / Jeseník nad Odrou
Přírodní komunitní centrum
Podpořeno částkou 179.000 Kč
Základní myšlenkou projektu je aktivní zapojení občanů a občanek do vytvoření venkovního
společenského centra, díky němuž získají místní spolky i veřejnost kvalitnější zázemí pro
realizaci nejrůznějších (kulturních, sportovních či jiných) komunitních aktivit.
4 / Nošovice
Chceme žít spolu
Podpořeno částkou 145.000 Kč
Cílem tohoto projektu je stmelení obecní komunity v rámci veřejné společenské akce
představující místní aktivní organizace a skupiny. Na akci budou rovněž oceněni občané a
mládež, kteří obec při různých příležitostech reprezentují či výjimečným způsobem přispívají
k jejímu rozvoji.
5 / Sedliště
Muzeum Lašská jizba - obnova vybavení muzea a rozšíření expozice
Podpořeno částkou 45.000 Kč
Projekt zapojuje místní odbornou veřejnost i nejrůznější zájmová sdružení do obnovy a
zároveň rozšíření expozice muzea Lašská jizba.

