
Vyhlášení grantů ČHS pro rok 2015 

Podpora mládeže  

Granty jsou vyhlášeny ve spolupráci s HUDY sportem a.s. 

Granty jsou určeny na podporu akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví, včetně podpory 
oddílů ČHS pracujících s mládeží.  

Akce, na které lze grant poskytnout:  
1) Náborové akce pro mládež – dny otevřených skal, krátkodobé (max. víkendové) seznamovací 
pobyty pro mládež ve skalních oblastech, na lezeckých stěnách apod.  
Grant lze poskytnout i na akce, které jsou určeny veřejnosti, nikoli jen členům ČHS.  
Hodnotí se zejména potenciální přínos akce pro ČHS, včetně vstupu nových členů do ČHS.  

 

2) Výcvikové akce a výjezdy do skal a do hor – výcvik na lezecké stěně a na skalách, tábory a 
jiné pobyty ve skalních oblastech, zájezdy do hor v ČR i v zahraničí apod.   
Grant lze poskytnout jen na akce pro členy ČHS, s tím, že akce se musí zúčastnit nejméně 8 dětí – 
členů ČHS, věku do 18ti let (nar. 1997 a později), s přiměřeným doprovodem dospělých. Náklady 
na případnou účast nečlenů nebudou proplaceny.  
V případě, že se akce bude konat v několika termínech (několik výjezdů do skal, opakovaný 
trénink na lezecké stěně apod.), musí se být celkový počet dětí, které se akcí zúčastní, nejméně 
deset.  
Hodnotí se perspektivnost daného projektu, jeho koncepčnost, připravenost a přínos pro danou 
skupinu účastníků.  
 
3) Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup materiálu, pronájem tělocvičny apod.  
Grant je určen na materiální podporu činnosti oddílu pracujícího s mládeží. V oddíle, který žádá o 
grant, musí být nejméně 10 dětí ve věku do 18ti let.  
Hodnotí se perspektivnost daného projektu, jeho koncepčnost, připravenost a přínos pro danou 
skupinu účastníků. 
 
Akce se musí konat v roce 2015.  
 
Granty vyhlašuje a žádosti bude hodnotit komise mládeže ČHS ve spolupráci s HUDY sportem.  
 

Kdo může žádat o grant: Oddíly ČHS pracující s mládeží, popř. jejich sdružení.  
 
Vyhlášení podmínek grantů: pátek 27.2. 2015 
 
Uzávěrka žádostí o grant: pátek 20.3. 2015 
 
Vyhodnocení grantů: pondělí 30.3. 2015 
 
Podmínky podání žádosti o grant:  

 Žádost musí být podána na formuláři, který je ke stažení na webu ČHS. Žádost o grant musí 
být vyplněna úplně; podání neúplné žádosti může být důvodem k jejímu vyřazení.  

 Žádost musí být doručena nejpozději 20.3. 2015 na sekretariát ČHS, a to v elektronické 
podobě na adresu info@horosvaz.cz; označení předmětu "Grant mládeže“. 

 

Podmínky poskytnutí a čerpání grantu: 

 Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jednu akci.    

 Vedoucí akce musí být členem ČHS. 
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 Akci musí vést nebo se na ní podílet alespoň jeden instruktor ČHS, s odpovídající kvalifikací 
(kvalifikace SCI je nedostačující např. pro zájezd do hor). Jméno instruktora musí být uvedeno 
již v žádosti o grant.  

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

 Peníze lze čerpat pouze na náklady přímo související s pořádáním akce. Lze je použít na 
nákup materiálu včetně např. odměn pro soutěžící, na cestovné (na úhradu cestovného lze 
čerpat max. 50 % z přidělených prostředků1), na pronájem lezecké stěny, na úhradu stravného, 
ubytování apod. Z grantu nelze vyplácet odměny organizátorům akce, pouze krýt náklady, 
které s organizací akce mají.  

 Akce musí být pořádána v souladu s platnou metodikou ČHS, popř. s pravidly či podmínkami 
lezení v dané oblasti apod., dle povahy akce.  

 Každá podstatná změna nebo zrušení akce musí být neprodleně ohlášeno sekretariátu ČHS. 
Nesplnění této podmínky může být důvodem zamítnutí žádosti v dalších letech.  

 Peníze budou příjemci grantu poskytnuty na základě smlouvy mezi ČHS a příjemcem grantu. 
Podepsanou smlouvu je nutno vrátit sekretariátu ČHS nejpozději měsíc po vyrozumění 
o přidělení grantu.  

 Peníze budou příjemci poskytnuty vždy až po ukončení akce a předložení vyúčtování; peníze 
nelze poskytnout zálohově.  

 Vyúčtování akce musí být provedeno na formuláři, který je ke stažení na webu ČHS. Jeho 
součástí musí být doklady k účtovaným nákladům a kopie dokladů ostatních nákladů. 
Vyúčtování musí být předloženo do jednoho měsíce od konání akce, nejpozději ale do konce 
roku. Při nedodržení těchto termínů nebudou peníze poskytnuty.  

 Součástí vyúčtování musí být zpráva o akci (popis průběhu akce, počet účastníků, odkaz na 
jiné články či zprávy o akci apod.) a fotografie, které bude možno využít k propagaci akce.  

 

 
 

                                                 
1 Max. 4 Kč/km dle směrnice ČHS.  


