Žádosti o finanční podporu na r. 2017
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(: rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatešnyoh nákladů vynaložených na projekt)

." Caků 270
2

2,

Člen; mění ŽNÚW

maňásků, náku- odměn do soutěží nro dětí

91 000.00

72 000,00

3? 85490

Mateřská škola Klubíčko

Pojďme si vypravet & číst

nákup materiálu na výtvarné práce dětí (kresby a
pohádkovyml tematy.oohádkove puzzle, tvorba
loutek, pohádkového portfolia, kostek apod.)

50 300,00

40 200.00 37

31 093,00

Mateřská škola, Příbram Vílí,

teohnoiogie v každodenním nákup učebních pomůcek , ná řád! pro dílnu.

Školní 131

životě - Co dokáží naše
moe

pracovních zastěr Ester pro děti

32 000,00

25 600,00

18 802'00

tradlčních řemesle-ch

nakup vytvarneho materialu

20 000.00

15 000.00 ?5

8 584,00

20 800,00

12 300.00

9 84900

05 000.00

ea 000.00

41 988,00

80 000.00

64 000,00

39 102.00

50 000,00

40 000,00

24 959,00

15 000.00

12 000.00

? 956,00

10 000,00

56 000,00

45 001,00

Technika a moderní
3'

'" _ . . Svatou Horou
. ,
Základní škola, Příbram "' Jiraskovy

spotřební materiál (barvy, papíry. čtvrtky, folie,
Tady jsem doma

sady 273
Základní škola, Příbram - Březové
.

.

.

„.

? ?. $$$ řkm“ Pr'hmm V'i'

nákup výtvarného a pracovního materiálu, pronájem
.
, ,
-,
,
,
.. .
- .
Naše vyoravy za poznanim pnbramskeho divadla. nákup Enoek a oeplc pro deti

2 mateřských Škůl

.
NBPIŠ pro mě"

Waldorfská škola Příbram - mateřská
10

10.

škola. základní Škola

nákup odmen pro vítěze literární a výtvarné soutěže.
prezentačního materialu dol soutěže (plakáty.
letáky). vytvari-rých potřeb, materiálu pro barevnýr
tisk a nafocení vytvamyoh prací pro tisk
nákup nářadí pro obdélání půdy, orání a setí,

Tradiční řemesša

a střední Škola

11 11. 23mm!
"metan“ Šků'a' PHW“ **
nám. T. G. Masaryka 155

výrobky ve tvořivých dílnách. materiálu na realizaci
výstavní expozíoe & prezentaci akcí

IH Čapků 2'l'9. ořlepevkova organizace

Základní škola, Pribram vm.
Školní T5

nákup stavebnic LEGO M1 NDSTORMS Education
nákup materiálu. pomůcek, nástrojů a náčiní na

Žijeme tradicemi Vánoc

' ]
,
. „.
.,
Zakladni skola Pribram VIF Bratri
'
'
,

soutěžní sadyr tonery atp.), poháry ceny pro
, „
. ,
,
vrteze, vstup na vzdelavaca exkurze

náklady na exkurze do dílen tradičních řemesel

(cestovné)
pronájem pódia. ozvučení akoe. zajištění zázemí pro

SohooIStook 2017

účinkující, propagace, dokumentace (foto, video).
moderátor

vyřazeno

nesplnění hlavníoh kriterií

12

Základní umělecká škola Antonína
Dvořáka. Příbram III.
Jungmannova 351

Seminář v' ky zobcové
fletn
yu
y

honorář lektorky semináře

Gymnázium, Příbram,

GymTV,Iško“I|_-|í telewze

moderniaaoe a postupná obnova technického

L ionaru 402

G mnázra Pnbram

bavenl skolni televize
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8 000.00

4 000.00 6?

65 000,00

52 000.00 a

stanovených v odst. g) !. 2)
"Programu" (nesoulad
s hlavním účelem podpory.
tj. tvorba projektu). seminář je
standardní činnoetí školy
v rámci dalšího vzdělávání
pedagog, pracovníků

32 784,00 _

Žádosti o finanční podporu na r. 2017
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(: rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

pronájem divadla. náklady na výrobu a nákup kulis.
rekvizit,propagačních materiálů, půjčovné kostýmů a
faktury za podpůrné psychosomatické víkendové
. .
.
.
..
,
semináre. spotrebni material (papír, tonery, lepenky,

Den divadla 2017 _
14 14. Gymnázium pod Svatou Horou
Světová drama

100 000,00

00 000,00

50 957,00

netkané textilie apod.)
.

15 15. ázcgcdpgbfšfndm': ŠŠŠ“ “3002“
'
'
““

úhrada režijních nákladů. pronájem prostor, pořízení

Místo. odkud pocházím

odměn pro soutěžící. zajištění veletrhu ňktivních
nrem (stánky. panely, doklady. propagace)

23 500,00

11 000,00 47

? 722.00

Robotroniká

pořízení materiálu na stavbu robotů

50 000,00

25 000.00

13 000,00

10 000,00

150 000,00

30 000.00

29 304.00

80 000,00

20 000.00

13 259'00

00 000.00

20 000.00 33

14 099,00

Střední průmyslová škola a Vyšší
16

16.

odborná škola. Příbram II, Hrabákova

24 9T4.00

2?1
Integrovaná střední škola hotelového
1?

11.

provozu, obchodu a služeb, Příbram,

materiál na výrobu dárků, materiál na předváděcí
Příbramský anděl 201?

Gen. R. Tesaříka 114

akce, propagačnl materiál. ceny pro žáky,

??

6 240,00

keramická hlína na výrobu cen pro žáky
pronájem a příspěvek na energie, pronájem &
dopravne ne oddílové výpravy, spotřební materiál

Junák , oeský skaut, středisko Clan
18 18. Hiawatha Příbram zs,

Letní tábory, víkendovky

(výtvarné potřeby, kancelářské potřeby). drobné
odměny, pomůd-(yípotřeby na tábor (nářadí,
sportovní náčiní,drobný provozní materiál), oprava a
nákup opotřebovanýd'í pomůcek

Junák — český skaut. středisko
19 19“ Hiawatha Příbram 2,5.

úhrada nákladů na jízdné a ubytování v rámci
výprav. nákup časti nezbytného materiálu a
drobného vybavení. úhrada cásti nákladů na
vstupné
pronájem pi'epravnl'kú na jízdní kola, pohonné

Zvyky a tradice v
kalendářním roce
.

20. Autoklub ranni—am v AČR

fÉĚŠĚÉbC'ÍŠĚUÉUma hmoty, ceny pro účastníky. vstupné & jizdnen
y

Ekologické centrum Oríov o.p.s.

22. Eiio. z.s.

"

CHKO Brdy - nove uzemí
ochran o-rlro
Elio pro Příbram

spotrebni materiál
náklady na tisk příruček a materiálů pro školy, ktere
budou zdarma dlstnbuován
materiály pro účastníky kurzů a workshopů,
propagační materiály. tištěná metodické publikace,

404 000.00

105 000.00

10 000.00

149 048,00

70 848,00 48

22 554,00

50 000,00

22 000,00 30

19 013,00

nájemné, doprava,

hrazení nákladů za tábor pro děti ze sociálně
vyloučených rodin Nakup výtvamýach potřeb.

23 23. Farní chartta Příbram

Letní tábor

pronájem tábořiště & tábomiwého vybavení).
zajištění celodenního výletu na Orlickou přehradu s
prohlídkou vodní elektrárny (pronájem autobusu.

.
H_ Přrměsmky tábor

nákup potřeb pro vytvořenl zázemí pro účastníky —
pany Stanůi SkiádaCÍCh lavic & BHádaGÍCh smlů
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15 840.00 H

& 751.0D _

Žádosti o finanční podporu na r. 2017
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(: rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

ÍĚĚÉÉE; děěgémlšldeze propagační materiály, náklady na vzdělávání

25

MS VZS ČČK Příbram

chování u valy a první

instruktorů (kurzy). cestovní náklady. zdravomicky

.

80 000,00

04 000.00

36 006.00

se 000,00

26 400,00 73

12 354,00

000 929,00

50 000.00 ?

45 073,00

47 000.00

25 900,00

37 000.00 2?

18 2TT,00

materiál

pomoct

Ponton, 2.3.

oooi turistika
.

27 27. o-kluo AMAVET Příbram

“351W“
(praha ' Př'bmm & Zpět & MHD Praha)“
vstuné na kulturní akce

,

_

podpora činnosti kroužků: podíl na provozních

ÍÉÚŠF 3323 “"h“

nákladech. nákup nových rnechatmnických
stavebnic a učebních pomůcek

,

Spolek DaR

.

. .

,

literatura historické prameny 0 místech na

ŠÉĚFĚĚZLŽŽ" “' Příbramsku. výtvarný material. pronájem pomůcek,
'

up

y

Cesko-německá
vzdělávací publikace pro
děti o Příbrami

29

.

30 30.

ŠĚŠĚÉ“ *

59 000.00

pronájem nábytku. propagace projektu
náklady na tisk vzdělávací publikace (grafika, sazba,
tisk, překlady, kancelářské potřebyPR a
komunikace projektu)

137-" 000.00

vyřazeno
nesplnění hlavnich kriterií
stanovených v odst, 9) l. 2)
“Pro rentu" nesoulad

_
_
_ _
naklady na provoz TV stanice: vysrlacr poplatky,
náklady na el, energii, na provoz vozidla (pohonné

hmoty, servis). kancelářské potřeby, naplne do

220 000,00 tre 000,00

tiekárřkn, nosiče medií, DVD, obaly, kazety, telefonní
pop a y

, minim úéelem podpory,
“_ tvorba projektu _ víz odst. b)
"Programu"]. není výchovněvzdělávacím projektem
vyřazeno

31

31.

Brdy aktivně

úhrada správy a rozvíjení webovych stránek. za
fotografické služby, úhrada trasárům pro vytváření
nových tras pro web, 4 celodenní výlety - úhrada

&? 000,00

69 600,00

žádost nesplňuje formální
náležitosti — nebyla podána
elektronicky přes aplikaci, pouze

průvodcům + další náklady spojené s jejich

písemně a bez povinná přílohy (viz

organizací, náklady na telefony

odst, 9) I. a j) "Programu"

carem

___-
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