
Vyhlášení grantů ČHS pro rok 2012 

Podpora mládeže  

Granty jsou vyhlášeny ve spolupráci s HUDY sportem a.s., který je partnerem ČHS 

Zaměření grantů: Podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví.  
 
Akce, na které lze grant poskytnout:  
1) „náborové akce“ – dny otevřených skal, krátkodobé (víkendové) seznamovací pobyty ve 
skalních oblastech apod. Hodnotí se zejména:  

• celková finanční náročnost  
• počet zúčastněných dětí  

2) „výcvikové akce“ – podpora rozjezdu a činnosti dlouhodobých, nebo střednědobých projektů 
práce  s mladými lezci v oddíle ( nákup materiálu, příspěvek na tělocvičnu, nebo stěnu…). Hodnotí 
se zejména:  

• perspektiva daného projektu, jeho koncepčnost a připravenost pro danou skupinu 
účastníků  

• bezpečnostní a metodické zabezpečení projektu  
• finanční náročnost  
• účastníci do 19 let, tj. roč. narození 1993 a později 

3) „výběrové“ výjezdy vybraných výcvikových skupin do skalních, nebo horských oblastí. Hodnotí 
se zejména:  

• celková finanční náročnost  
• koncepční propojenost s výcvikem v oddíle, vhodnost vybrané lokality  
• účastníci akcí kategorie "výběrových grantů" musí být členy ČHS 
• počet zúčastněných dětí min. pět 
• účastníci do 19 let, tj. roč. narození 1993 a později 

 
Kdo může žádat o grant:  
Oddíly a komise ČHS pracující s mládeží popř. jejich sdružení, které pořádají v roce 2012 akci pro 
mládež. 
  
Vyhlášení podmínek grantů: pátek 17.2. 2012 
 
Uzávěrka žádostí o grant: pátek 16.3. 2012 
 
Vyhlášení výsledků přidělení grantů: pátek 30.3. 2011 
 
Podmínky podání žádosti o grant:  

• Žádost musí být podána na formuláři, který je ke stažení na webu ČHS a k dispozici na 
sekretariátu ČHS. 

• Žádost o grant musí být vyplněna řádně a úplně; podání neúplné žádosti může být důvodem 
k jejímu vyřazení.  

• Žádost musí být doručena nejpozději 16.3. 2011 na sekretariát ČHS, buď v elektronické 
podobě (info@horosvaz.cz; označení předmětu "Grant tradiční akce"), nebo v písemné podobě 
(Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6). 

 
Vyhodnocení podaných žádostí 

Žádosti budou hodnoceny týmem hodnotitelů složeným z členů Komise mládeže a zástupců HUDY 
sport a.s., partnera ČHS.    
 

Podmínky poskytnutí a čerpání grantu: 

• Pro poskytnutí, čerpání a vyúčtování grantu platí podmínky stanovené směrnicí ČHS 
č. 3/2009 - Pravidla pro čerpání finančních prostředků v ČHS: 



• Granty lze poskytnout pouze členům ČHS nebo základním organizačním složkám 
ČHS, tj. horolezeckým oddílům, popř. jejich sdružením. 

• Poskytnutí grantu je podloženo smlouvou mezi ČHS a příjemcem grantu. 

• Finanční prostředky grantu se poskytují po ukončení akce, nelze je poskytnout 
zálohově. 

• Vyúčtování grantu se provede na formuláři ČHS a jeho součástí musí být doklady 
k účtovaným nákladům a kopie dokladů k ostatním nákladům. 

• Vyúčtování grantu musí být provedeno do 30.11. daného roku, s výjimkou akcí, 
které se konají v posledních dvou měsících roku, které lze vyúčtovat do 15.1. 
následujícího roku. Při nedodržení těchto termínů nebudou finanční prostředky 
poskytnuty.  

• Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jednu akci, a to i v případě, že podal 
několik žádostí na podporu většího počtu akcí.   

• Vedoucí akce nebo hlavní instruktor musí být instruktorem ČHS, popř. trenérem 
výběrového mládežnického družstva.1  

• Prostředky čerpané z grantu mohou činit  max. 70 % z celkových nákladů akce. 

• Na jednu akci může být poskytnut grant v maximální výši 10 tisíc Kč.  

• Finanční prostředky z grantu lze čerpat pouze na náklady přímo související s pořádáním 
akce. V případě dopravy vlastním automobilem je možné čerpat na úhradu cestovného 
max. 50 % z přidělených prostředků2.  

• Akce musí být pořádána v souladu s platnou metodikou ČHS a v souladu se zásadami 
bezpečného provozování horolezecké činnosti.  

• Těsně před konáním akce musí vedoucí akce ohlásit sekretariátu ČHS odjezd a potvrdit 
splnění podmínek pro pořádání akce.  

• Grant je určen na akce, které se uskuteční od 17.2. 2012 do 31.12. 2012. 

• Každá změna u přihlášené a vybrané akce musí být neprodleně ohlášena sekretariátu 
ČHS. Cílem tohoto opatření je umožnit, aby při zrušení či odložení akce mohly být finanční 
prostředky přesunuty na jinou akci. Pokud toto žadatel o grant nesplní, nebudou v příštích 
letech jeho přihlášky přijaty do soutěže. 

• Vyúčtování akce musí být provedeno na příslušném formuláři, který je ke stažení na webu 
ČHS a k dispozici na sekretariátu ČHS.  

• Součástí vyúčtování je zpráva o proběhlé akci, včetně dokumentace (pro účely kontroly 
vynaložených prostředků a pro prezentaci akce na webu ČHS). 

 
 
Josef Uherka, předseda Komise mládeže  Vojtěch Dvořák, HUDY sport a.s. 
 

                                                 
1 Seznam platných instruktorů je na webu ČHS v rubrice Instruktoři ČHS. 
2 Max. 4 Kč/km dle směrnice ČHS. 


