Zpráva o výsledcích 2. výzvy Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové
organizace
I. Identifikace programu a výzvy
Název programu

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace

Číslo výzvy k předkládání žádostí

70-BG

Prioritní oblasti

Poskytování sociálních služeb
Problematika životního prostředí

Datum vyhlášení výzvy

19. září 2011

Datum ukončení příjmu žádostí

16. listopadu 2011

II. Statistické informace o výzvě
Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Problematika životního prostředí

Počet přijatých žádostí

66

33

Počet žádostí, které nesplnily
formální požadavky a kritéria
oprávněnosti

31

4

Počet hodnocených žádostí

35

29

Počet schválených žádostí

8

7

16 575 844 Kč

15 611 702 Kč

Celkem schváleno

III. Informace o další výzvě
Předběžný termín vyhlášení

červen 2012

IV. Podpořené sub-projekty 2. výzvy BG FNNO
Prioritní oblast Poskytování sociálních služeb
Registrační
číslo

Žadatel - název
organizace

Název subprojektu

Místo realizace kraj

okres

Schválená částka

Anotace projektu

70-BG-011

TyfloCentrum
ČR, o.p.s.

Centrum aktivního
stáří

MS

Karviná

894 974 Kč

OL

Jeseník,
Olomouc,
Přerov,
Prostějov,
Šumperk

1 606 857 Kč

OL

Šumperk

1 979 381 Kč

MS

Bruntál, Frýdek
-Místek,
Karviná, Nový
Jičín, Opava,
Ostrava

3 011 140 Kč

Cílem subprojektu je udržet a rozšířit nabídku kvalitních a cenově přístupných
služeb pro seniory ve městě Karviná. V rámci subprojektu vznikne „Centrum
aktivního stáří“ (dále jen CAS), které seniorům nabídne široké spektrum
služeb vedoucích k jejich podpoře, motivaci k aktivnímu trávení volného času
a tím k prevenci sociálního vyloučení a závislosti na službách sociální péče.
Hlavním cílem projektu je:
1/ Ovlivňovat postoje žáků a studentů 2. st. ZŠ/ekviv. víceletých gymnáziích v
oblasti sociální prevence prostřednictvím speciálních programů ve speciálním
neškolním prostředí - Dramacentru.
2/ Posilovat soběstačnost a kapacitu žadatele v oblasti marketingu a
fundraisingu pro sociální prevenci v Olomouckém kraji.
Prvním cílem projektu je pomoci rodinám pečujícím o dítě s handicapem při
zabezpečování rovných podmínek ve společnosti, vytvářet vhodné podmínky
pro skloubení nároků péče o nezaopatřené dítě s handicapem s osobním
životem, podpořit individuální službu osobní asistence a zapojit rodiny s
handicapem do běžného společenského života. Dílčím cílem je zkvalitnění a
rozšíření nabídky sociálních služeb.
Druhý cíl projektu se zaměřuje na organizaci žadatele. Cílem je jednak rozvoj
pracovních kompetencí jednotlivých zaměstnanců a vytvoření nové pracovní
pozice PR managera.
Cílem projektu je otevřít téma násilí mezi klientkami, informovat je o
problematice (co si k nim může dovolit např. partner/zákazník/majitel klubu a
co už ne, protože často mají v této souvislosti porušené hranice). Metodou
empowermentu hodláme ženu posílit, aby se dokázala násilí bránit, a
motivovat ji, aby využila terapeutickou pomoc pomáhajích organizací a
institucí, kam ji můžeme doprovázet. Rádi bychom také, alespoň
zprostředkovaně, působili na zákazníky našich klientek a šířili mezi ně
preventivní letáky upozorňující na násilí z jejich strany a nevhodnost tohoto
jednání.

70-BG-013

Sdružení D

70-BG-029

DĚTSKÝ KLÍČ
Šumperk, o.p.s.

Příběhové drama
jako nástroj
sociální prevence
na školách
v Olomouckém
kraji
Rodina a handicap

70-BG-045

ROZKOŠ bez
RIZIKA

ROZKOŠ bez
RIZIKA NÁSILÍ

70-BG-059

Asociace rodičů
a přátel
zdravotně
postižených dětí
v ČR, klub
AuXilium

70-BG-076

70-BG-077

70-BG-078

Centrum pro
podporu rodin
pečujících o blízké
osoby
s handicapem

ZL

Vsetín

1 900 000 Kč

ELIM, křesťanská Dům ELIM
společnost pro
evangelizaci a
diakonii Hranice
Oblastní charita SPOLU TO
Kroměříž
ZVLÁDNEME

OL

Přerov

4 162 500 Kč

ZL

Kroměříž

2 524 273 Kč

Liga lidských
práv

OL

Jeseník,
Olomouc,
Přerov,
Prostějov,
Šumperk

496 719 Kč

Rozvoj
bezplatného
právního
poradenství pro
rodiny
s ohroženými
dětmi
v Olomouckém
kraji

Cílem projektu je vybudovat profesionální pracoviště podpory rodin
pečujících o blízké s handicapem. Projekt je syntézou profesionalizace
činností již vykonávaných a rozšířením nabídky služeb pro širší cílovou
skupinu. Profesionalizace aktivit umožňuje zvýšení kvality systému komplexní
podpory rodin pečujících o blízké se ZP. Projekt je strukturován do několika
dílčích aktivit, které dohromady mají za cíl poskytnout celistvou škálu služeb a
aktivit pro cílovou skupinu. Současně projekt umožní uskutečnit finanční
analýzu organizace řešitele, přepracování koncepce rozvoje a transformaci
občanského sdružení do vhodného organizačního typu tak, aby byla schopna
naplňovat své poslání.
Cílem projektu je vytvoření nové pobytové služby – azylového domu pro
sociálně znevýhodněné seniory. Projekt je zaměřen na zlepšení jejich
životních podmínek. V rámci sub-projektu bude zrekonstruován a vybaven
dům v okrajové části města Hranice, který organizace pro tento účel získala.
Hlavním cílem sub-projektu je navýšení kvality života osob se zdravotním
znevýhodněním v regionu Kroměřížska se zaměřením na mikroregiony
Koryčansko - Zdounecko a Morkovsko.
Projekt je zaměřen na nedostatečnou nabídku odborných bezplatných
právnických služeb pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji. Cílem
projektu je zvýšit dostupnost kvalitního, odborného a bezplatného právního
poradenství v Olomouckém kraji pro vymezenou cílovou skupinu.

Prioritní oblast Problematika životního prostředí
Registrační
číslo

Žadatel - název
organizace

Název subprojektu

Místo realizace -

Schválená částka

Anotace projektu

kraj

okres

70-BG-047

Actaea

Nové produkty
udržitelného
cestovního ruchu
v Jeseníkách

MS,
OL

Bruntál,
Jeseník,
Šumperk

1 029 766 Kč

Projekt vychází z potřeb OP v současné situaci, kdy neexistuje ucelený a
jednotný plán propagace a komunikace v oblasti ochrany přírody. Správa
CHKO nemá na zpracování interpretačního plánu kapacitu, propagace cílů OP
není dostatečná vzhledem k velké rozloze území a stále se zvyšujícímu počtu
návštěvníků hor. Těm je třeba vysvětlovat potřebu a nutnost určitých, někdy
nepopulárních, opatření a například také pružně reagovat na vzniklé
problémy a kampaně proti ochraně přírody. V území se realizují aktivity NNO
v oblasti OP nekoordinovaně, spolupráce je omezena na konání
příležitostných společných akcí. V regionu je vysoká nezaměstnanost a
zároveň omezená nabídka produktů cestovního ruchu.
Cílem sub-projektu je zvýšit účinnou ochranu životního prostředí
prostřednictvím právního ekoporadenství subjektům z Moravskoslezského,
Zlínského a Olomouckého kraje, které řeší dílčí environmentální problémy a
tyto aktivní subjekty síťovat za účelem vzniku uvědomělé občanské
společnosti složené z informovaných občanů a grassrootových lokálních
iniciativ. Formou odborného právního poradenství (v základním či rozšířeném
rozsahu), zvýšením právního povědomí široké veřejnosti a podporou
platformy pro vzájemnou spolupráci grassrootových organizací dojde ve svém
komplexu k naplnění tohoto cíle. Souvisejícím cílem je vybudovat silnou
pobočku v Ostravě, která bude sloužit potřebám práce s cílovou skupinou.

70-BG-054

Ekologický
právní servis

Posílení a rozvoj
environmentálního právního
poradenství
v Moravskoslezském, Zlínském a
Olomouckém
regionu

MS,
OL,
ZL

Bruntál, Frýdek- 1 739 034 Kč
Místek,
Karviná, Nový
Jičín, Opava,
Ostrava,
Jeseník,
Olomouc,
Přerov,
Prostějov,
Šumperk,
Kroměříž,
Uherské
Hradiště,
Vsetín, Zlín

70-BG-055

Česká společnost Pod jednou
ornitologická
střechou

OL,
ZL

Jeseník,
Olomouc,
Přerov,
Prostějov,
Šumperk,
Kroměříž,
Uherské
Hradiště,
Vsetín, Zlín

2 548 659 Kč

70-BG-063

Vzdělávací a
informační
středisko Bílé
Karpaty, o.p.s.

Průvodcovství v
CHKO Bílé Karpaty

ZL

Uherské
Hradiště, Zlín

1 100 000 Kč

70-BG-066

Severomoravské regionální
sdružení ČSOP

Valašské
ekocentrum rekonstrukce

ZL

Vsetín

4 153 540 Kč

70-BG-072

Hnutí
Brontosaurus
Jeseníky

Přátelé přírody
Jesenicka

OL

Jeseník

3 329 606 Kč

Cílem projektu je dlouhodobě zajistit ochranu synantropních druhů živočichů
ohrožených stavebními úpravami na území Olomouckého a Zlínského kraje,
předcházet konfliktům a střetům mezi rekonstrukcí a druhovou ochranou.
Tohoto cíle chceme dosáhnout zejména osvětou, vzděláváním a motivací
široké veřejnosti, stavebních firem a veřejné správy. Díky větším znalostem
problému a možností řešení, aktivnějšímu zapojení a vzájemné užší spolupráci
cílových skupin přestanou v těchto regionech při rekonstrukcích budov rorýsi,
netopýři a další druhy žijící s člověkem pod jednou střechou hynout a ztrácet
své úkryty a hnízdiště. Zároveň stavební úpravy proběhnou bez zbytečných
komplikací a průtahů, sporů mezi veřejností, firmami a úřady, a v souladu s
legislativou. Projekt také napomůže rozvoji organizace žadatele i partnerů
projektu, povede ke stabilizaci a rozšíření spektra činností které v regionu
vyvíjíme a zvýší naši finanční nezávislost na veřejných zdrojích. Tím přispěje k
udržitelnosti ČSO i partnerů.
Cílem sub-projektu je dosáhnou výrazného zvýšení kvality průvodcovské
služby na území CHKO Bílé Karpaty, která bude respektovat zásady šetrné
interpretace přírodního a kulturního dědictví. Výstup Aktivity 1 - Interpretační
plán zajistí přípravu jednotné interpretace v území a rámec pro působení
dobrých průvodců. Na něj navázaná průvodcovská služba (výstup Aktivity 2)
bude v území CHKO nejpravděpodobnějším nástrojem realizace
Interpretačního plánu CHKO. Dobrý průvodce bude respektovat limity využití
území z hlediska cestovního ruchu a bude příkladem dobré praxe v šetrné
interpretaci přírodního a kulturního dědictví.
Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření
poskytovaných služeb a zajištění lepší informovanosti o environmentálních
tématech a naplňování základních principů udržitelného rozvoje vytvořením
vhodného a odpovídajícího zázemí na realizaci EVVO, poradenských a
informačních služeb ve Valašskomeziříčském regionu.
Cílem sub-projektu je 1.„Upgrade“ zážitkové environmentální výchovy
mladých dospělých lidí na Jesenicku – se zaměřuje na práci s mladými
dobrovolníky 2. Rozvoj tří „klíčových“ lokalit environmentální výchovy na
Jesenicku (Studniční vrch, Zastávka, Muna) - se zaměřuje na rozvoj a využití
míst, která jednak samy o sobě svým prostředím, jednak aktivitami, které na
nich probíhají či budou probíhat, environmentálně vychovávají a inspirují k
ochraně přírody. 3. Kampaň na získání drobných dárců „HB Jeseníky hledá
nové patrony“ – má za cíl významné navýšení finančních prostředků od
drobných dárců, a tím zajištění základních zdrojů i finanční stability v příštích
letech. 4. Zkvalitnění řízení a práce organizace – aktivity zaměřené dovnitř
organizace, aktualizace strategického plánu, vzdělávání, atd., směřující k
efektivnější a lépe koordinované práci, kvalitnějšímu působení na veřejnost.

70-BG-086

Líska - občanské
sdružení pro
environmen tální
vzdělávání,
výchovu a
osvětu ve
Zlínském kraji

Cestou informací,
vzdělávání a
osvěty k lidem i k
přírodě regionální
informační,
vzdělávací a
poradenské
centrum Lísky pro
EVVO ve Zlínském
kraji

ZL

Kroměříž,
Uherské
Hradiště,
Vsetín, Zlín

1 711 097 Kč

Zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO ve Zlínském kraji
prostřednictvím posílení organizační, personální a finanční kapacity Lísky, jako
profesionálního a odborného partnera environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty ve Zlínském kraji.

V. Seznam všech přijatých žádostí 2. výzvy BG FNNO (žádosti jsou řazeny abecedně podle názvu žadatele)
Prioritní oblast Poskytování sociálních služeb
Žadatel - název organizace
Amelie, o.s.
Arcidiecézní charita Olomouc
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, klub AuXilium
Asociace TRIGON
Centrum pro komunitní práci
Moravskoslezský kraj
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně
prospěšná společnost
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
DOMOV SRDCE, o.s.
Dotek, o.p.s.
ECCE HOMO Šternberk
ECCE HOMO Šternberk
ELIM, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Hranice
EUFORALL
Federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o.s.

Název žádosti
Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké na
Olomoucku
EVA
Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem

Registrační číslo
70-BG-064

Výsledek hodnocení
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

70-BG-099
70-BG-059

vyřazen z důvodu neoprávněnosti
podpořen

Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob
IN - Job rotation a Job club ve venkovské praxi

70-BG-079
70-BG-092

nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

Umím žít sa(most)atně

70-BG-039

nepodpořen

Rodina a handicap
Zaostřeno na procesy
Poskytování sociálních služeb rodinného centra v Rožnově pod Radhoštěm
Rozvoj o.p.s. Dotek
Centrum pro rodinu, děti a mládež
Být spolu
Dům ELIM

70-BG-029
70-BG-069
70-BG-025
70-BG-037
70-BG-034
70-BG-035
70-BG-076

podpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
podpořen

Jdu do života
Naše dítě neslyší ?!

70-BG-049
70-BG-060

nepodpořen
nepodpořen

Fond ohrožených dětí
Help-in, o.p.s.
Hvězda
Hvězdička, o.s.
Charita Javorník
Charita Javorník
Charita Odry
Charita Olomouc
Charita Šternberk
Charita Valašské Meziříčí
Charita Vsetín
Institut pro ženy, o.s.
Iskérka-občanské sdružení
Jesenické infocentrum, o.s.
Krizové a kontaktní centrum "Pod
slunečníkem"
Kvalifikační a personální agentura, o. p s.
Letokruhy,o.s.
Liga lidských práv
LIGA o. s.
Mana,o.s.
Mateřské centrum OASA-klub pro matku
a dítě, o.p.s.
Mateřské centrum Sluníčko
MATEŘSKÉ CENTRUM ŠŤASTNÉ SRDCE
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Naděje o.s.
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
Občanské sdružení Centrum aktivního
odpočinku - Jezdecká společnost JUKO
Občanské sdružení Dítě s diabetem
Občanské sdružení Heřmánek
Oblastní charita Uherský Brod
Oblastní charita Kroměříž

KOMPLEXNÍ TERÉNNÍ SLUŽBY PRO DĚTI A RODINY
Chceme žít doma
Internetový salonek
Volnočasové a vzdělávací centrum Hovězí
Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí
Rozvoj Charity Javorník
Rozvoj terénní ošetřovatelské služby a mobilního hospicu
Dostupná pečovatelská služba na Olomoucku
Rodinné centrum Rybička
Most mezi rodinou, dítětem a školou
Služby pro seniory pod jednou střechou
DĚTSKÉ CENTRUM KUKY JAKO SOUČÁST COWORKINGOVÉHO CENTRA
VIVA PRO SOCIÁLNÍ PODPORU RODIN S DĚTMI
Stabilizace a rozšíření služeb Iskérky
Senioři braňte se !!!
Terénní služby na Opavsku

70-BG-002
70-BG-087
70-BG-040
70-BG-007
70-BG-042
70-BG-043
70-BG-091
70-BG-098
70-BG-095
70-BG-028
70-BG-062
70-BG-089

nepodpořen
nepodpořen
vyřazena pro formální nedostatky
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazena pro formální nedostatky
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
nepodpořen
nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

70-BG-026
70-BG-006
70-BG-056

nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
nepodpořen

Golden senior
Trénujme svou paměť!
Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v
Olomouckém kraji
Sociální služby přístupné všem
Psychosociální Centrum - ACT služby
správný dětský vývoj je základ

70-BG-014
70-BG-085
70-BG-078

nepodpořen
nepodpořen
podpořen

70-BG-005
70-BG-097
70-BG-033

nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
nepodpořen

Šance pro všechny děti
Voda je život, voda je zdraví
Komplexní domácí hospicová péče
Zlepšení podmínek pro aplikaci terapeutických metod a zkvalitnění služby
pro seniory
Naše zahrada
Babiččin dvoreček

70-BG-016
70-BG-010
70-BG-065
70-BG-004

nepodpořen
vyřazena pro formální nedostatky
nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

70-BG-031
70-BG-032

vyřazen z důvodu neoprávněnosti
nepodpořen

Rovný přístup k dětem s diabetem mellitus
Poznej dům na půli cesty - tréninkové pobyty dětí z dětských domovů
Lepší služby pro lepší život našich klientů
SPOLU TO ZVLÁDNEME

70-BG-073
70-BG-057
70-BG-083
70-BG-077

nepodpořen
nepodpořen
vyřazena pro formální nedostatky
podpořen

Oblastní charita Uherské Hradiště
PETRKLÍČ, o.p.s.
PONTIS Šumperk o.p.s.
PROFICIO, o.s.
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka
o.s.
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s.
ROZKOŠ bez RIZIKA
Rozum a Cit
Sdružení D
Sdružení Podané ruce,o.s.
Sdružení SOS dětských vesniček
Silezika
Společenství Romů na Moravě Romano
Jekhetaniben pre Morava
Středisko rané péče Educo Zlín o.s.
TyfloCentrum ČR, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.
Unie Kompas
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko
při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.
Waldorfská iniciativa
ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí

Společně pro seniory
Zvládneme to spolu, mami
Rozvoj sociálních služeb a marketingu
proMĚna
Pro snadnější život pěstounských rodin

70-BG-019
70-BG-009
70-BG-027
70-BG-012
70-BG-024

nepodpořen
nepodpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti
nepodpořen

Společně poznáváme nové
ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ
Vždy o krok vpředu
Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém
kraji
NiON - Nízkoprahové online terénní služby pro děti a mládež
Rodinná péče v SOS dětské vesničce Chvalčov
Se Silezikou k sociálnímu začlenění
Pro budoucnost

70-BG-041
70-BG-045
70-BG-022
70-BG-013

nepodpořen
podpořen
nepodpořen
podpořen

70-BG-096
70-BG-015
70-BG-053
70-BG-048

vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazena pro formální nedostatky
vyřazena pro formální nedostatky
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

Chceme žít jako vy
Centrum aktivního stáří
Zvýšení udržitelnosti a efektivity služeb Tyfloservisu v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském kraji
Posílení činnosti poradny Logos a posílení marketingu a fundraisingu Unie
Kompas
Stabilizace nízkoprahového zařízení pro mládež KamPak? ve Valašských
Kloboukách
Učíme se, hrajeme si, jsme spolu
Kaleidoskop

70-BG-001
70-BG-011
70-BG-068

nepodpořen
podpořen
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

70-BG-023

vyřazen z důvodu neoprávněnosti

70-BG-050

nepodpořen

70-BG-046
70-BG-051

vyřazena pro formální nedostatky
vyřazena pro formální nedostatky

Prioritní oblast Problematika životního prostředí
Žadatel - název organizace
Actaea
Arnika - Centrum pro podporu občanů
Arnika - Program Ochrana přírody
Arnika - Toxické látky a odpady
Bayerův odkaz
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Česká společnost ornitologická
Český svaz ochránců přírody, Regionální
sdružení Iris
Dědictví Velkých Karlovic
Eko-info centrum Ostrava
Ekologický právní servis
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR
Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR
Hnutí Duha Olomouc
Hnutí Duha Olomouc
Líska - občanské sdružení pro
environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu ve Zlínském kraji
o.s.BAOBABY
PermaLot
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Prostějov venkov o.p.s.
Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody
střední Moravy
Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody
střední Moravy
Severomoravské regionální sdružení
ČSOP

Název žádosti
Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách
Ochrana alejí pro rozvoj regionů
Podpora říčních spolků v povodí Moravy a Bečvy
Ekomapa Ostravy
Rozvoj EVVO v komunitním centru Klášter Blahutovice
Naše odpovědnost - environmentální interaktivní výukový projekt s
praktickou částí zaměřený na předškoláky a rodiny a marketingová
podpora organizace
Pod jednou střechou
Ekologická výchova dospělých prostřednictvím dětí

Registrační číslo
70-BG-047
70-BG-094
70-BG-093
70-BG-030
70-BG-090
70-BG-084

Výsledek hodnocení
podpořen
nepodpořen
nepodpořen
nepodpořen
nepodpořen
nepodpořen

70-BG-055
70-BG-020

podpořen
nepodpořen

Valašský ekopark
EVVO pro rodiny
Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství v
Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém regionu
Přátelé přírody Jesenicka
Za divočinou na Moravu
Ostrava, Olomouc, Zlín - dovednosti, aktivita, změna
Realizace a medializace ukázkových příkladů dobré praxe progresivního
odpadového hospodářství v obcích a městech
Fairtradová Olomouc
Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě - regionální
informační, vzdělávací a poradenské centrum Lísky pro EVVO ve Zlínském
kraji
Slaměné domy - výzkum, inovace, vzdělávání, propagace a zavádění do
praxe
Vzdělávání pro soběstačnost - Posílení environmentálního vzdělávání,
výchovy, osvěty a poradenství na venkovském Bouzovsku
Bioprodukty s příběhem 2
Přírodní prostředí malých obcí
Mapování a ochrana biologicky významných prvků lesa a tvorba základní
ekologické kostry lesa v hospodářsky využívaných lesních porostech
Založení aktivit environmentálního vzdělávání pro předškolní děti na
Olomoucku
Valašské ekocentrum - rekonstrukce

70-BG-088
70-BG-061
70-BG-054

nepodpořen
nepodpořen
podpořen

70-BG-072
70-BG-017
70-BG-018
70-BG-044

podpořen
nepodpořen
nepodpořen
nepodpořen

70-BG-074
70-BG-086

nepodpořen
podpořen

70-BG-052

nepodpořen

70-BG-067

nepodpořen

70-BG-082
70-BG-021
70-BG-070

nepodpořen
nepodpořen
nepodpořen

70-BG-071

nepodpořen

70-BG-066

podpořen

STAN-Special Team for Adventure in
Nature
Tradice Bílých Karpat
Týmová iniciativa pro místní udržitelný
rozvoj, o. s.
Tyto
Uničovsko, o.p.s.
Vzdělávací a informační středisko Bílé
Karpaty o.p.s.
ZO ČSOP 63/03 Buchlovice
ZO ČSOP Onyx
ZO ČSOP Studénka 70/03

Sedm klíčů

70-BG-058

nepodpořen

Podpora místní produkce pro zachování krajiny a přírody Bílých Karpat
Indikátory udržitelného rozvoje města

70-BG-081
70-BG-036

vyřazen z důvodu neoprávněnosti
vyřazen z důvodu neoprávněnosti

Podpora biodiverzity na příkladu ochrany silně ohrožené sovy pálené za
účasti zemědělské veřejnosti
Hrátky s přírodou
Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty

70-BG-038

nepodpořen

70-BG-008
70-BG-063

nepodpořen
podpořen

Zvýšení efektivnosti služeb Záchranné stanice volně žijících živočichů
Buchlovice
ENVI.tv
Ekocentrum Poodří

70-BG-003

nepodpořen

70-BG-075
70-BG-080

vyřazena pro formální nedostatky
vyřazena pro formální nedostatky

