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(Příloha č. 1)

Místo pro život a ekologické programy

Vyhlašované programy:

Výsadba a péče o zeleň
Cíl programu: podpora péče o zeleň a programů, směřujících ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 - výsadba stromů a keřů, ozelenění vnitrobloků a neudržovaných ploch, péče o vzrostlou zeleň, péče o napadené stromy (jírovce).
	Určení: na krytí nákladů spojených s realizací programu.
	Podmínky: popis využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového vyčíslení.

Ekologické programy
Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na ekologickou výchovu občanů Prahy 5.
	Určení: na krytí nákladů spojených s přípravou osvětových programů v oblasti ekologie.
	Podmínky: popis využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového 
	vyčíslení.

Ochrana zvířat
Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na péči o odložená, zdivočelá či zraněná zvířata.
	Určení: na krytí nákladů na krmivo, na budování terárií, kójí apod.
	Podmínky: popis a využití přidělených finančních prostředků včetně jejich položkového vyčíslení.

Zkvalitnění cyklistických tras a stezek na území Městské části
     Praha 5
Cíl programu: úpravy území pro potřeby zkvalitnění cyklistických tras a stezek na území Městské části Praha 5 včetně doplnění této sítě a její dovybavení (odpočivadla, informační tabule...) v návaznosti na celoměstský systém vedení těchto tras a stezek.


Žadatel přiloží k žádosti o grant doklad o svém zřizovateli.

Místo a lhůta podání žádostí:
Vyplněné žádosti o udělení grantů včetně požadovaných příloh podají žadatelé v zalepené obálce označené názvem tématu grantu a poznámkou „N e o t v í r a t“, a to osobně, v informačním středisku Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5.

Termín podání žádostí: do 15. 3. 2009

Specifikace údajů v žádosti:
Dle formuláře žádosti a obecných pravidel pro udělování grantů MČ Praha 5, které je možno obdržet v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 (přízemí), nebo na webových stránkách Městské části Praha 5 adresa: www.praha5.cz.




Kritéria hodnocení žádostí:
	Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu
	Reálnost projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Zkušenost s již uskutečněnými akcemi
	Úplnost požadovaných dokladů (též vyúčtování předešlých grantových prostředků)

Rozdělení grantů žadatelům bude známo do 30. 5. 2009.

