Žádostí o finanční podporu na r. 2018
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVANĚ

Usn. č. 920í2013íZM ze dne 19.02.2013
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

1'

Mateřská škola, Příbram 'v'II, Bratří Jedna dvě, Honza jde Čapků 278
hybat se a správně jíst,.

,.

““Má ško'a K'Ub'Cko

doplnění zastaralých učebních pomůcek a cvičebního
nářadí, Iektorné pro cvičitelku

Životní prostředí. zdravyr

100 ke kalendářů sestaveného z aktivita činnosti v rámci
dotace. zakoupení Figurková školičky. která pomáhá dětem
předškolního věku rozvíjet logické mystení. na látkové

životní styl

opěrky do hiedištč v MŠ, zakoupení destičky Rejnok k

34 50030

2? 600,00

19 "59430

52 “BUDU

34 990,00

80 980,00

09 534,00

10 000100

12 000,00

50 000,00

40 000,00

35 5?1,00

38 200'00

?0 500,00

50 603,00

70 000,00

56 000,00

39 396,00

35 000,00

20 000,00

21 419,00

20 000,00

20 800,00

15 059,00

5D DDD'DD

40 000,00

31 418'00

67

25 093“

procvičení zádových svalů a koordinace těla, nákup
výtvamáho materiáíu pro tvořivá aktivity a dětmi a rodiči

3.

.
..
Materska škola, Pribram \íIII.
Škoíní 131

Pohybem a hrou
k našemu zdraví

nakup speciálních a doplňkových cvičebních pomůcek pro
,
.
gylšovani pohybové zdatnost děti od 2 clo T let, odměny pro

Základní škola
"
nod Svatou Horou, Pribram

Pomáháme ptáka přežít
Zimu

materiální zajištění projektu - stavebnice krmítek, nátěrovy
materiál. ochranne - cmuc

50 378.00
1,5

9 008,00

materiál a pomůcky k vyhledávání, třídění, zpracování,

.

?,

._

Záktadni
škola ' Příbram Il '
. ,

Sin.-3350123013931?'
_po
.
.

Jiráskovy sady 2i'3

Pribrami - Jan Baptista
Barta

Zákiadní škola, Příbram VII,
28. října 1

Pokračujeme ve
vánočních tradicích

dokumentaci, uspořádání výstavy a publikování Ieatletu —

inform“ bmw “ “somos" “13 Bárty (fotopapír.
barevná papíry, barvy do tiskárny, výtvarná potřeby, kamera
.
.
.
.
,
se stativem, oestovne a vstupy do muzea a archivů, graficke
zpracování ieafíetu, dohody o provedení práce pro vedení
projektu
material, pomůcky, nástroje a náčiní na vyrábění ve
tvořivých díínách a v keramickém kroužku, pronájem
Divadla AD Příbram na Vánoční koncert, mzdová nákiady
na organizátory jednotlivych akcí

dotace bude použita na nákup výtvarného a pracovního
Záktadní škola, Příbram VII, Bratří Příbram _ město kde' me materiálu, na tvorbu prezentačních předmětů, na materiál
Čapků 2?9, příspěvková
radi
'
ís
pro spolupráci s MS, věcné ceny do soutěží, nákup literatury
organizace
vztahující se k našemu regionu, na pronájem příbramského
divadla. nakup potřeb na sportovní aktivity
knižní odměny pro vítěze literánii soutěže. výtvame odměny
pro vítěze výtvarné soutěže, prezentační materiál souteže

“km?“
šma— Příbram V""
Skotnii'S

Napiš pro rné...

(plakáty,
letáky), výtvarná
potřeby
(čtvrtky,
barvy),. barevný.
.
,. , ..
.
.
, ,
tisk specralniho oisla casopisu. nafoceni vytvarnych praCI
pro tisk

Waldorfská škola Příbram mateřská škola, Základní škola

Divadelní a taneční
představení WŠ Příbram

materiál na kostýmy & kulisy, propagace, nákup scénářů,
výrobník mlhy, dopravne, technika. zvuk, osvětlení a výroba

a stredni škola

kostýmů

Zakladni umelecka škoia, Příbram

pódium, technicke zabezpečení. zvučení. propagace
[grafické zpracování, tisk & výlep plakátů & letáků),

10“ |, nam. T. G. Masaryka 155

SohooIStock 2018

dokumentace akce, moderator, zajištění zázemí pro

účinkující (sta HY). zajištění mobilního WC pro veřejnost

Žádostí o finanční podporu na r. 2018
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Usn. č. 920í2013íZM ze dne 19.02.2013
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

'

'- -

doprovod pro pořízení cembala (stavba nástroje),
.
.
Základní umělecká škoía Antonína Odpovídající
.
honoráře lektorů. vyuky

„' Dvořáka, Příbram

“Říma. flétny “ ZUŠ v
Pnbrami

hry na cembalo pro pedagogy ZUŠ

iio

nesplnění hlavních kriterií
stanovených v odst. 9) |. 2)
„Prograrnu" (nesoulad s hlavním
účelem podpory, tj. tvorba projektu viz, odst ' |:) "Pro g ramu"j ' není
_

220 DDD'DD

140 000,00

výchovné-vzdělávacím projektem "
nesoulad s "Pravidljf' Čí. ? odst.
4 a)- nákup hudebního nástroje v

hodnotě 210.000 Kč je
neuznatel ným nákladem

12. Eymnázium, Příbram,
egionářů 402

GymTv: Příbram le vidět

.

13, Gymnáa'um pod Svatou Horou

_

technické vybavení, studiové vybaveni, propagace dítčíoh
akcí projektu

120 000,00

?D 000,00

53 548.00

100 000,00

80 000,00

50 466,00

27 500,00

12 000,00

10 32100

50 000.00

25 000,00

22 510.00

130 000,00

30 000,00

23

24 179,00

95 000,00

25 000,00

26

20 320.00

co 000,00

20 000,00

33

10 256,00

pronájem Divadta AD PE, částečně náklady na výrobu a
nákup kulis, rekvizit, půjčovné kostýmů, úhrada faktur za

533233502:12 100 'a podpůmé psychosomatické víkendové semináře, rekíama(
letáky. inzerce, materiál do plackovače). spotřební materiál
(papír, tonery, lepenky, netkané texti tie apod.)

.
Obchodní akademie a Vyšší

14. odborná škola, Příbram |, Na

organizace veletrhu — zajištění a příprava výstavních panelů,
„

23? “dk“ Wm“

zal-žíĚIĚŠLĚÉĚTLMSÉÉWĚĚEgzipíamlogů' “klady

Příkopach 104

p “'

Střední průmyslová škola a Vyšší

pořízení matertáíu na stavbu robotů: elektronická součástky,
mikropočítače. stavebnice pro konstrukci mechanických

15. odbomá škola. Příbram Il,

Robotronika

""

5' “

částí pohonnéjednomy, snímače neelektrických veličin.

Hrabákova 2?1

_

'

dílenské vybaveni - nářadí a náčiní, technické pomůcky,
přípravky, polotovary, řídící jednotky počítačů robotů

,

.

16. ÉTZÉkHiŽšŠÉaĚÉÉBĚŽdŽ“

. .

.

2332 tam? “ “pra“

' '

pronájem a příspěvek na energie, pronájem a dopravné na
oddííové výpravy, spotřební materiál (výtvarné potřeby,

kancelářské potřeby), drobne odměny, pomůckyípotřaby na
tábor (nářadí. sportovni náčiní,drobný provozní materiáíj.

oprava a nákup opotřebovaných pomůcek
_

,

.

17. Éíšmgešyěšgžfm'm
'

Aktivní volný čas - schůzky úhrada nákladů na jízdné & ubytování v rámci výprav, nákup

a výpravy skautských

části omytí-teho materiálu a drobného vybavení. úhrada

oddílů

části nákladů na vstupné
,

10. Autokiub Příbram v AČR

pronájem dodávky a přepravníků na jízdní kola, pohonné

553323533333ng hmoty, ceny a poháry pro účastníky, spotřební materíát k
;:

y

zajištění cyklokurzu vstupné, jízdné, náplně do tiskáren,

Žádosti o finanční podporu na r. 2013
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Usn. č. 920í2013íZM ze dne 19.02.2013
[z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

.

.

Technická liga mládeže

322233“ svazek “bm ORP

oso ORP Příbram a

..

závod vozítek Cadetcar
20, Farní charita Příbram

.

.

...

.

.

$$$? 225222“eůhzfšlfůnnarggjšfgo'3ka "“ ““Z"“

*

' “3"

pronájem autobusu, lístky na parník, nákup výhrarných
potřeb. pronájem tábořiště a tábomídteho vybaveni (stany s

Letní tábor

225 500,00

148 T00.00 "

93 430,00 _

*"
02 500,00

2? 000.00

21 023.00

podsadou, matrace do stanů. sportovní vybavení)

F'

_
21. Lesni mateřská škola Koztčlnsky
Klabanek, z,s.

ční

ma"

VYŘAZENO
nesplnění hlavních kriterií
stanovených v odst. 9) |. 2)
,Programu" (nesoulad s hlavním

d

po pora

stravování dětí a
nájemného v Lesní MŠ

účelem podpory, tj. tvorba projektu —
nájemné, stravování dětí

318 000,00

140 100,00

viz odst. 0) "Programu"). není
výchovné—vzdělávacím projektem

Klabánek, Z'S'

jedná se o financování provozu
soukromého subjektu

VYŘAZENO
nesplnění hlavních kriterií
stanoven 'ch v odst. ) |. 2
Programii" (nesoulag s „;me

- .
„
,.
,
kancelárske potreby, telefony, pnoriajem prostor pro výuku
22. Magdaléna, o.p.s.

Centrum primární

pedagogů, vzdělávání zaměstnanců. cestovné. supervize

prevence Magdalena

pracovníků PF', nákup výukových a odborných materiálů,

ůcelem podpo

Příbram

osobni
náklady CPF (dle položkového rozpočtu 20 v.. z
žadované 'še dotace)

“2
Oda“ b) Program" ,' "a'"
výchovně-vzdělávacím projektem.

po

jedná se o ňnancování provozn ích

186 328,00

.

W

tl tvorba projektu _

„ ry. '

.,

.

prostředků v základní činnosti
o.p.s.

23. ivis vzs ČČK Příbram

Vodní kova pravidla

. ,
,
zdravotnicky materiál, kuny a odbomě konference.

bezpečného chování u

ubmyám, pubhkam cestovné

ro 000,00

50 000,00

32222? a mužové nákiady ! (max- 20 % z pOŽadMané

2? 780100

“ mg.m

edukační listy — příprava a tisk, doprava, honoráře

53 000,00

33 000,00

45 133.00

vody 2018

|. PahYBedna

a mam -

Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram Hora piná hudby

- Svatá Hora

23 392.00

Žádosti o finanční podporu na r. 2013
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Usn. č. 920í2013íZM ze dne 19.02.2013
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

lektorské činnost, příprava výukových materiálů pro

Spolek DaR

27, Spolek pro kočku

Přibližujeme životní
prostředí dětem
předškolního věku

účastníky přednášek. tiskárna pro tisk výukových materiálů,
nákup a zapůjčení výukových pomůcek, výtvarný a
polytechnický materiál a vybavení, materiá! na výrobu
pomůcek. odměna za práci (vedení stanovišť na
vzdělávacích dnech a výroba pomůcek), reklama a
propagace

14? 000,00

11? 000,00

?2 ?20,00

Kočky v našem městě

kartičky s důíežitými telefonními čísly, pracovní listy s
tematikou ze života koček, odměny do soutěží, přepravky
pro kočk , pohonné hmo

15 000,00

12 000,00

5 319,00

“MZDY“ m“ “*

nájemné, nákup hudebních nástrojů

17 900,00

14 320,00

11 052,00

náklady na sazbu a tisk publikace

54 000,00

23 000,00

19 165,00

01 750,00

00 013,00

současne hudb

Česko-německá
vzděíávací publikace pro
děti o Příbramí. 2. vydání
.

30.

přispěvek na činnost — táborové poplatky, nákup batohů.

333? “mm “

spacáků, skautských krojů, tisk plakátů, kartiček a
dokumentů, výlep plakátů, domény a hostingy 2 webů

CELKEM
Bowen:

75

45 590,00

