
Vyhlášení grantů ČHS pro rok 2015 

Podpora publikací s horolezeckou tematikou  

Granty jsou určeny na podporu publikací s horolezeckou tématikou, které mají význam pro 
širší lezeckou veřejnost nebo pro ČHS. 
 
Publikace, na které lze grant poskytnout 

 Publikace zaměřené na horolezectví a jeho odvětví. Může se jednat o horolezecké 
průvodce, metodické či tréninkové publikace, publikace z oblasti historie horolezectví, 
beletrie s horolezeckou tématikou apod.  

 Publikace musí být význam pro širší lezeckou veřejnost nebo pro ČHS. Podpora nebude 
poskytnuta na publikace malého významu, týkající se např. jednoho oddílu apod.  

Při hodnocení se bude přihlížet zejména k významu publikace pro širší lezeckou veřejnost.  
 
Kdo může žádat o grant:  

 Členové ČHS starší osmnácti let, oddíly ČHS nebo jejich sdružení.  

 Výjimečně lze poskytnout grant i osobě, která není členem ČHS, za předpokladu, že 
žádá grant na publikaci, která má pro horolezectví nebo pro ČHS velký význam.  

 
 
Vyhlášení podmínek grantů: pátek 27.2. 2015 
 
Uzávěrka žádostí o granty: pátek 20.3. 2015 
 
Vyhlášení výsledků přidělení 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 do 20.3. 2015 na sekretariát ČHS, a to 
v elektronické podobě (info@horosvaz.cz; označení předmětu "Grant podpora 
publikací").  

 
 
Podmínky poskytnutí a čerpání grantu 
 

 Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jednu publikaci.   

 Prostředky čerpané z grantu mohou činit max. 25 % z celkových nákladů na vytvoření 
publikace.  

 Peníze lze použít pouze na krytí nákladů přímo souvisejících s vytvořením a vydáním 
publikace (nákup materiálu, náklady na tisk apod.). Nelze je použít na úhradu práce 
žadatele (autorský honorář) nebo na úhradu vedlejších nákladů (např. propagace).  

 Poskytnutí prostředků je podmíněno splněním podmínek zajišťujících věcnou a odbornou 
správnost a kvalitu díla (např. soulad s pravidly lezení, s metodikou ČHS). 

 Poskytnutí prostředků je dále podmíněno splněním podmínek přispívajících k propagaci 
ČHS (např. umístění loga ČHS do publikace, poskytnutí výtisku do knihovny ČHS apod.). 
Tyto podmínky budou stanoveny individuálně, podle zaměření publikace.  
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 Každá podstatná změna nebo zrušení záměru na vytvoření publikace musí být 
neprodleně ohlášeny sekretariátu ČHS. Nesplnění této podmínky může být důvodem 
zamítnutí žádosti v dalších letech.  

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

 Peníze budou příjemci poskytnuty vždy až po ukončení publikace a 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 vytvoření publikace a fotografie, které bude 
možno využít k propagaci akce.  


