
Členské granty VČP ČSO 2016: 

Účel grantu: 

- podpora amatérské ornitologie spojená s dobrovolnou činností, výzkum a ochrana ptáků 

Podmínky přidělení: 

- o grant může žádat pouze člen pobočky 

- přidělené finance musí sloužit ke krytí přímých nákladů, nikoli na mzdu, stravné, dopravné a 

podobné položky. 

- publikace výsledků: maximálně do dvou let po ukončení projektu buď ve formě webového 

článku, nebo v časopise Panurus. Jedním z předpokladů přidělení grantu je zřejmý a 

vyhodnotitelný přínos pro cílový druh nebo druhy, ověření účinnosti nebo efektivity by mělo 

být přímo součástí grantu.   

- žadatel může podat pouze jednu žádost ročně. Doba trvání projektu by neměla překročit 

dva roky. 

Obsah žádosti o grant: 

- musí obsahovat jasně formulované cíle projektu, jeho zdůvodnění, popis aktivit, formu 

výstupů a harmonogram činností.  

- musí obsahovat základní údaje o žadateli a jeho předchozí zkušenosti při výzkumné činnosti 

či aktivitách v rámci druhové ochrany apod. 

- musí obsahovat specifikaci využití pobočkových prostředků v rámci projektu (rozpočet, 

specifikaci pořizovaných zařízení či materiálu apod.). 

Další info: 

- pro letošní rok byla opět vyčleněna celková částka 20.000,- Kč. Se žadateli, jejichž projekty 

budou vybrány k podpoře, bude sepsána  smlouva o poskytnutí grantu.  Požadovaná částka 

bude uvolňována postupně dle zaslaných účetních dokladů či faktur, a to vždy do 14 dnů po 

obdržení příslušného dokladu. 

- žádosti budou vyřizovány průběžně podle data jejich obdržení, kompletní informace o 

přidělení grantů budou zveřejněny počátkem května 2016 na webových stránkách pobočky. 

- technická zařízení pořízená v rámci grantů (fotopasti, kamery, audio-záznamníky apod.) zůstanou 

po skončení projektu v majetku VČPČSO (a měly by sloužit i v následných aktivitách VČPČSO). 

- O přidělení finanční částky konkrétnímu žadateli rozhoduje výbor VČP ČSO. Výbor si 

vyhrazuje právo nepřidělit požadovanou finanční částku v plné výši. Obdržené prostředky 



pobočky se mohou stát součástí jiných grantových dotací a jejich poskytnutí pobočkou 

nebude limitováno případnou spoluúčastí žadatele. 

- Přihlášky o finanční příspěvek posílejte nejpozději do 30. 4. 2016 na pobočkový e-mail 

vcpcso@centrum.cz (zde budou poskytovány i bližší podrobnosti o podmínkách přidělení 

dotace) 

 


