
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV02766-11_09_20-86 

Název programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020

Název projektu Maraton pro krajinu

Identifikační údaje žadatele

IČO: 48461334

Přesný název: Spolek KUŠ pro environmentální a 
multikulturní výchovu

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Tyršova 583/1

Obec: Polná

PSČ: 58813

Sídlo pošty: Polná

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2900369291/2010

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul: MgA.

Jméno: Matěj

Příjmení: Kolář

Funkce: předseda

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Matěj 

Příjmení: Kolář

Email: groban@seznam.cz

Tel.: 776357898

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Rohozná "Na Kuši", Rohozná obec, Dolní Cerekev, 
Cejle, Mirošov, Jedlov, Boršov, Dušejov, Hojkov, 
Milíčov, Nový Rychnov... okolí vrchu Čeřínku (trasa 26 
km). Dopad kulturně celorepublikový (připojení k 
evropské akci Open Garden & Squares Weekend).

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Cílem je uspořádat sérii 3 navazujících víkendových 
akcí pro veřejnost propojených oslavou jarní přírody. 
Projekt spojí náš tradiční amatérský maratónský běh 
(jízdu na kole, koloběžce, pěší výlet apod.) s besedou a 
workshopem. Následovat bude volnočasová zážitková 
akce pro mládež a Víkend otevřených zahrad. Všechny 
události mají oslavit čistou krajinu Vysočiny, Lepší 
jednotnou propagací (společný leták) chceme 
dosáhnout vyšší návštěvnosti (lepší informovanosti), 
pozvat odborníka - osobnost k besedě, zkvalitnit životní 
úroveň účastníků společnou komunitní akcí. 
Společnými dobrovolnickými silami - svépomocí 
posuneme projekt budování přírodní zahrady. Účastníci 
se učí principy šetrného zahradničení. 



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Akce MARATON KOLEM ČEŘÍNKU se koná již 
sedmnáct let. Organizují ji dobrovolníci z našeho 
Spolku jak pro naše členy, tak především pro širokou 
veřejnost z okolních obcí. Na trať (26,6 km) se vydávají 
amatérští závodníci pěšky, na kole nebo speciálních 
vehiklech: longboardu, in-line bruslích, kolečkových 
lyžích, jednokolce. Závod má neformální rodinou 
atmosféru, je spíše kulturně - společenským setkáním 
než sportovní akcí zaměřenou na výkon. V loňském 
roce jsme registrovali 160 účastníků včetně seniorů a 
rodin s malými dětmi. Chtěli bychom aktivitu více 
propojit s obcemi – možnost zastávek na návsi a 
občerstvení pro účastníky.

Druhou částí projektu bude BELTAIN zážitkový víkend 
pro mládež (30 účastníků), jehož součástí bude beseda 
a praktický výtvarný workshop.na dřevostavbě v areálu 
přírodní zahrady (sochařka MgA.Tereza 
Brussmannová)

Třetí, závěrečnou, část projektu završí zapojení do 
celorepublikové akce "Víkend otevřených zahrad". U 
bývalé hájenky "Na Kuši" máme certifikovanou přírodní 
zahradu a chceme ji slavnostně otevřít veřejnosti 
(předpoklád 50 - 100 návštěvníků). Připravíme bohaté 
občerstvení pro návštěvníky i dobrovolné zahradníky, 
malý kulturní program: divadelní průvodce a živá 
hudba. Opět chceme pozvat odborníka (např. Tomáš 
Svoboda - staré odrůdy ovocných stromů) k besedě.

Na žádné z akcí se nebude vybírat VSTUPNÉ ani 
STARTOVNÉ.

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Děti, mládež, rodiče, senioři i veřejnost z okolních obcí. 
Lidé přicházejí do naší zahrady pro odpočinek, radost, 
inspiraci. Všechny tři akce mají charakter komunitního 
setkávání. Sbližují, vedou k soudržnosti. Maraton pro 
místní obyvatele nenásilnou formou zviditelňuje 
problém hledání lokality pro úložiště - zdůrazňuje sepětí 
se zdejší krajinou, zvyšuje sebeidentifikaci s krajem..

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc 

22. 5. Maraton pro krajinu, beseda a tvořivý workshop
29. 5. Beltain - volnočasová zážitková akce pro mládež
12. 6. Víkend otevřených zahrad (celorepubliková akce)

přípravy budou probíhat už od dubna (propagace na 
webu a fcb) ale také úpravy prostoru v zahradě. Hlavní 
data realizace jsou tři soboty na přelomu května a 
června 2021 



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní 
výchovu
je parta kamarádů kolem letních táborů Rohozná,
která pořádá malé volnočasové, kulturní a vzdělávací 
akce na Vysočině už 25 let!

Projekt bude realizovat přímo žadatel v užší spolupráci 
s obcemi v okolí Čeřínku. Administraci a účetnictví nám 
zajišťuje Ilona Peřinová (ZUŠ a SVČ Tempo Polná). 
Organizační kroky jsou především: propagace akce 
(tisk a distribuce plakátů a letáků, web, facebook), 
administrace přihlášek (pro nezletilé děti bez dohledu 
rodičů a mládež), nákup potravin, občerstvení a 
koordinace 2 odborníků - přednášejících. Před akcí 
samotnou pořídíme výtvarný materiál (papíry, hřebíky, 
barvy, štětce, apod.)

2012 - 2019 jsme realizovali s odborem regionálního 
rozvoje Kraje Vysočina cyklistickou štafetu "Klimatour", 
environmentálně vzdělávací aktivitu na základních 
školách.

příklady v minulosti realizovaných projektů:

Jsme partneři projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOČINĚ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013291,
který je spolufinancován Evropskou unií

2019 Přírodní zahrada „Na Kuši“ / Maraton pro krajinu / 
malé projekty KOUS Vysočina
2015 – 2018 Pesach / Město Polná
2016 Přírodní zahrada „Na Kuši“ / Kraj Vysočina
2016 Obnova inventáře a opravy zázemí tábora 
Rohozná „Na Kuši“
2013 Duší na Kuši! celoroční aktivity pro děti a mládež / 
Kraj Vysočina
2012 Rohozná žije! / Kraj Vysočina
2011 ALE KUŠ! podpora celoroční činnosti / Kraj 
Vysočina
2009 Spolu / celoroční činnost s dětmi a mládeží Kraj 
Vysočina
1998 Egypt / Open Society Fund



7. Rozpočet projektu 
 U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

50 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

20 000 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
dotace

Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

20 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 30 000 Kč 60,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

30 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu  nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

□

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

□

žadatel není plátcem DPH ⊠

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od  do .

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 



je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

V Jihlavě  dne 11.09.2020 ...............................................
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 
Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

-
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER


