
Vyhlášení grant HS pro rok 2010

INNOST MLÁDEŽE V HORÁCH A SKALNÍCH OBLASTECH

Cíl grantu: podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví

ková hranice ú astník : do 18 let v etn

Vyhlášení podmínek: 14.12. 2009

Uzáv rka p ihlášek: 15.1.2010

Vyhlášení p id lených grant : 31.1. 2010

Termín konání p ihlášené akce: od 31.1. 2010 do 31.12.2010.

Kdo se m že o grant p ihlásit: oddíly HS nebo sdružení t chto oddílu, které po ádají v
roce 2010 akci pro mládež

Kategorie grant :

1/ „náborové“ – dny otev ených skal, krátkodobé (víkendové) seznamovací pobyty ve
skalních oblastech apod. Hodnotí se zejména:

celková finan ní náro nost
po et zú astn ných d tí

2/ „výcvikové“ – podpora rozjezdu a innosti dlouhodobých, nebo st edn dobých projekt
práce  s mladými lezci v oddíle ( nákup materiálu, p ísp vek na t locvi nu, nebo st nu…).
Hodnotí se zejména:

perspektivita daného projektu, jeho koncep nost a p ipravenost pro danou skupinu
astník

bezpe nostní a metodické zabezpe ení projektu
finan ní náro nost

3/ „výb rové“ výjezdy vybraných výcvikových skupin do skalních, nebo horských oblastí.
Hodnotí se zejména:

celková finan ní náro nost
koncep ní propojenost s výcvikem v oddíle, vhodnost vybrané lokality

astníci akcí kategorie "výb rových grant " musí být leny HS. Po et
zú astn ných d tí (min. 5 d tí)



Další podmínky:

Vedoucí nebo hl. instruktor musí být instruktorem HS. Platný seznam instruktor
je na stránkách HS – metodika.
Prost edky erpané z grantu mohou init max. 70% z celkových náklad  akce.
Každá zm na u p ihlášené akce musí být bezprost edn  nahlášena sekretariátu HS.
Toto opat ení je z toho d vodu, aby p i zrušení i nekonání akce mohly být finan ní
prost edky p esunuty na další akci. Pokud toto po adatelé nesplní, nebudou v p íštím
roce jejich p ihlášky p ijaty do sout že.
Akce musí být po ádána v souladu s platnou metodikou HS a zásadami bezpe ného
provozování horolezecké innosti.

ihláška:

ihláška musí dodržet formu stanovenou základním formulá em. Formulá  je ke stažení zde:
a k vyžádání na sekretariátu HS.

ihláška musí být vypln na ádn  a úpln , v etn  všech p íloh. Musí být doru ena na
sekretariát HS v elektronické form  nejpozd ji do 15.1.2010 v etn .

Formální nedostatky (neuvedení povinných údaj ) mohou být d vodem pro vy azení
ihlášky.

Zp sob vyhodnocení:

ihlášky budou hodnoceny týmem hodnotitel  složeným z komise mládeže.

Podmínky erpání:

finan ní p ísp vek lze erpat pouze na náklady p ímo související s po ádáním akce. V
ípad  dopravy vlastním automobilem, je možné erpat na úhradu cestovného

maximáln  50% z p id leného p ísp vku.
sn  p ed konáním akce musí vedoucí ohlásit sekretariátu HS odjezd a potvrdit

spln ní podmínek pro po ádání akce
o prob hlé akci musí vedoucí dodat sekretariátu zprávu p im eného rozsahu v etn
fotodokumentace pro publikaci na webu HS
ádné provedení vyú tovaní p id leného p ísp vku na p íslušném formulá i (formulá

obdrží žadatelé, kterým bude p iznán p ísp vek a bude též ke stažení na webu HS v
sekci Hory – Mládež v horách – Ke stažení.

Josef Uherka
edseda komise mládeže


