
Žádosti o dotaci na rok 2017

Program: ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Schváleno 21“ dne 27.03.2017, č. usn. 6871201?

Gymnázium pod Svatou Horou _ Nesplněno kritérium programu: zaměření

1 Příbram ll. Balbínova 320(1C: zam 315; TÉÉÉSTÉEÍÍT': Zamo“ k' fgpd'gvlžošgdemgkomm" & 21 000.00 10 000.00 ro “gab“ la$$$ “ 'á mchp'ohwbwi'i' .
81100404) nnos am 3; ov oloc u azp vě31 ms ramaleopa ners yml

m lt

_ . , . - ubytováni anglických učitelů, Nesplnéno kritérium programu: zaměření

Gymnázium. Příbram. Legionářů 402 KES 201? atudentsky vyměnny pobyt & doprava, vstupné. charitativní akce projektu na aktivity v rámci prohlubování

2 _ partnerskou skoiou Klng Edward VI School .. , . 55 000.00 44 000.00 . „ ., . . .
(IČ. 01100220) Southma mton \: roce 201? (matenai pro praol ve vztahu mesta Pnbram a jeho partnerskynll

P mohol-obecn, ceny do soutěží) městy

Nespiněno kritérium programu: zaměření

Czech Route 06 — anglická veme knihy . projektu na aktivity v rá mol prohlubování

3 “Česká Route BB" * "Sk 84 050'00 55 000.00 ?9 vztahů města Příbram a jeho partnerskými

městy

Neoplnéno kritérium programu: zaměřeni

, . . . . _ .. . . . projektu na aktivity v ramci prohlubování
4 Studentsky mezrnarodrll geogratidty kongres vypůloenl tel::hrllkg.:r (prorektory) 345 000,00 15 000,00 4 vztahů města Příbram a jeho partnerskými

mosty

Spolupráce heuémáfu : Valle dl“ Ledro a - nájemné, trek materiálů, vypujčka 73 000.00 2? 500100 2? 500.00

. Přlbraml betlému. doprava

. Nesplněno krštérium programu: zaměření

Integrovaná stredni škole hotelového Francouzská gastronomie, cestovnl ruch a _ , . .

provozu, obchodu a služeb, Příbram, kultura se představují veřejnosti města $"“? francouzsmh zam a 150 000,00 25 000.00 17 533311235;kmtfršnzáanižhgmgťggfiqi i

Gen. R. Tesaříka 114 (IC: 00500200) Příbram " 3909 městy ' “ *"“

. uhylován[ soutěžících a

, _ ,- . doprovodu, doprovodný program

? ÉÉÉÉT'M Sim“ Pf'bra'“ ('C' šifššě'hmgfšmmníwš ĚHÉÍLříbmm (Svatá Hora. muzeum, muzeum A, 10 000,00 0 000,00 0 000,00

p pa * Dvořáka, Zámeček Vysoka u PB),

upomínkové předměty

Obchodní akademie &: Vyšši odborná

škola, Příbram I. Na Přikopech 104 (PC: Konferenoe mládeže podhorských měst 201:Ir - doprava 153 000.00 34 000,00 50 000,00

01100412)
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Žádosti o dotaci na rok 2017

Program: ZAHRANIČNÍ l„VZTAHY

Schváleno ZM dne 27.03.2017, &. usn. 68712017

- doprava, ubytování, pronájem a

zajištění prostor, reklama a

. , _ marketing, komunikace v cizím
SK Tn klub Přrbram 1.5. (IČ. 42720000) Run fest 2017 pro partnerská města law! tiskove a propagační 100 000.00 80 000,00 73 500.00

materialy, dárkové a upomínkové

předměty, sportovní oblečení

Nesplněho krřtérium programu: zaměření

Základní škola. Příbram VII, 28. října 1 . . . . .. _ projektu na aktivity v rámci prohlubování
(IČ: 4?0?43?0) Ku lturnl setkani s Italll doprava 434 025,00 150 000,00 vztahů města Příbram a jeho partnerskyrni

městy

- autobusová doprava. tisk

Základní škola. Příbram Vltl. Školní 75 Spolupráce s partnerskou školou v kalendáře, odměny pro sportovní

“ uč: 4330422) německém Freibergu den (medaile. dlplomy. poháry. 5“ 000.00 4“ OUD'DD 4“ DDD'DU

věcné ceny)

CELKEM 1 543 075.00 200 000.00

200 000 Kč

Rozděleno 200 000 Kč

Žádosti vyřazené : přidělovaol'ho řízeni

žadatel_

Nespl nění podmínek dotačního programu a Pravidel &. 02010 - porušení podmínkyr odevzdání

Umělecká společnost ORBlS PECTUS: ORBIS PICTUS: EUROPA - NEKONEČNÝ pouze jedné žádosti do dotačního programu a zákazu podat žádost na přípravu a relizaol'

EUROPA (IČ: 26539756) OBRAZ obsahové shodného projektu u téhož příjem-oe ve více dotačních programech. Obsahově stejná

žádost odevzdána 2x v programu kulturní aktivity a 1x v programu zahraniční vztahy.
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