
Informace k projektu  „Oáza klidu a pohybu“  
 

Již účastníky loňské valné hromady jsem informovala o zahájení práce na projektu  na 
úpravu okolí školy, financovaný z fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního 
programu NUTS2 Střední Čechy. Od té doby, kdy jsme jen rámcově znali svůj cíl,  a věděli 
jsme, že máme neopakovatelnou příležitost ho dosáhnout, jsme urazili velký kus cesty a 
udělali spoustu práce.  Jít do toho jsme se rozhodli díky tomu, že pravidla financování byla 
velmi příznivá – na dofinancování projektu bylo třeba jen 7,5% z celkových nákladů. Přesto 
nám bylo jasné, že předpokládaných 150 000Kč je pro nás hodně, a proto jsme v první řadě 
vyjednali na městě nejen souhlas se stavbou, ale i příslib půjčky na tuto částku. 
Původně jsme chtěli zrekonstruovat stávající sportovní hřiště a vybudovat několik herních 
prvků pro mladší děti. V rámci výzvy, která pro nás připadala v úvahu, však nebylo možné 
mít jako hlavní předmět projektu sportovní hřiště. Vzhledem k tomu, že tato výzva byla 
zveřejněna k 15.4., měli jsme necelé 2 měsíce na zpracování projektu, získání stavebního 
povolení a vypracování žádosti. 
- k 12.6 jsme odevzdali žádost o projekt. Projektovou dokumentaci nám zpracoval ing. 
Matějka a žádost nám zpracovala paní ing.Vyhnisová z firmy Europ. Bez profesionální 
pomoci skutečně nelze zpracovat žádost o evropské peníze – jen pokyny pro žadatele mají 
180 stran. 
- V té době jsme i zahájili fyzicky práce na projektu – upravili jsme plánovanou travnatou 
plochu o průměru 7m s pomocí navezené zeminy do roviny tak, aby zde děti z nižších tříd 
mohly hrát kruhové hry. Brigády se zúčastnilo celkem 10 rodičů a učitelů. 
- v červnu a listopadu paní Kristine Okolina zorganizovala 2 minibazárky s cílem získat další 
finance na projekt 
- začátkem listopadu jsme dostali vyrozumění o schválení našeho projektu k financování 
s pokyny k realizaci výběrového řízení a pokyny k doložení příloh k podpisu smlouvy o 
dotaci s termínem odevzdání do 5.1.2010. 
-v současné době máme z kraje schválenou výzvu k výběrovému řízení , do konce týdne 
bude vyhlášená a do konce března by měl být celý proces ukončen a měla by být podepsána 
smlouva s dodavatelskou firmou . Poté,co projde kontrolou na kraji veškerá dokumentace 
k tomuto výběrovému řízení a dodavatelská smlouva nás čeká podpis smlouvy o dotaci a pak 
už budeme budovat.  

V rámci podzimního kola dotačního řízení byla vyhlášena výzva, v rámci které bylo 
možné realizovat náš původní úmysl – rekonstrukci našeho školního hřiště. Vzhledem 
k tomu, že řada učitelů a rodičů se během prvotního projednávání podpory projektu OKLIPO 
vyjádřila , jak by bylo potřeba toto hřiště zrekonstruovat, tak jsme kontaktovali ing. 
Vyhnisovou, která nám zpracovala už žádost k první části celého projektu, a po domluvě s ní 
a projednání v radě, jsme do toho šli. Bohužel finanční podmínky již tentokrát nebyly tak 
výhodné – neziskové organizace mají tentokrát nárok pouze na 80% hodnoty projektu. To 
znamená,  že na dofinancování II.etapy projektu potřebujeme sehnat 400 000Kč.  
Takže  k 15.12. jsme odevzdali žádost o dotaci na sportovní hřiště s tím, že rozhodnutí 
můžeme očekávat tak koncem května a pak se můžeme definitivně rozhodnout. 
Ještě v prosinci jsme jednali o podpoře projektu s panem starostou a dostali jsme příslib 
podpory žádosti o půjčku od města na dofinancování i tohoto projektu s tím, že by tato 
půjčka byla čerpána až v roce 2011, kdy by měla proběhnout vlastní rekonstrukce hřiště. 
Samozřejmě, pokud nám bude dotace přidělena. V prosinci jsme ještě zpracovali a podali 



žádost o dotaci z krajského fondu na částku potřebnou na dofinancování, ale ta nám byla 
zamítnuta. 

Jinak bych chtěla závěrem podotknout, vzhledem k tomu, že je v povědomí lidí to, že ti 
,co grant zpracovávají, mají nárok v rámci grantu na určitou odměnu, že v rámci tohoto 
grantu nemá nikdo nárok ani na proplacení telefonů. Můžeme zaplatit firmu, která nám 
zpracuje žádost, ale my, členové projektového týmu pracujeme bez nároku na odměnu. 

V Příbrami dne 25.2.2010 
 


