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Grantová témata pro rok 2003
Rada MČ Praha 14 na svém jednání dne 18. února schválila vyčlenění jednoho milionu korun na podporu grantových projektů v
letošním roce. O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které mají sídlo nebo působí na Městské části
Praha 14.
Zájemci o grantovou podporu mohou podat své žádosti nejpozději v den uzávěrky, tj. 21. března, na předepsaném formuláři, který je
společně s podmínkami pro podání žádosti o grant k dispozici v podatelně úřadu (Bří Venclíků 1073, Černý Most) nebo v jeho
informační kanceláři (Bří Venclíků 1072) a dále na internetové stránce www.praha14.cz. O výsledcích grantového výběrového řízení
budou žadatelé informováni následně po schválení Radou MČ Praha 14 na informační tabuli v přízemí sídla úřadu a na internetové
stránce. Přehled uchazečů, kteří obdrží grantovou podporu, bude uveřejněn v Listech Prahy 14.

Přehled grantových témat
1. pro oblast sociální péče
Provoz ubytovacích zařízení pro občany se zdravotním postižením
Pomoc občanům v krizových situacích
Provoz chráněného bydlení
Služby domácí péče a osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené
Integrační programy pro občany se zdravotním postižením a občany v krizových životních situacích

2. pro oblast zdravotnictví
Podpora terénní zdravotní péče
Podpora aktivit spojených s prevencí, rehabilitací a rekondicí
Podpora protidrogových preventivních programů

3. pro oblast kultury
Podpora profesionální umělecké činnosti
Podpora neprofesionální umělecké činnosti
Ediční činnost v roce 2003 s obsahovou vazbou k Praze 14

4. pro oblast využití volného času dětí a mládeže
Prostory pro činnost /nájem a provoz/
Akce ve volném čase v letním období 2003
Akce ve volném čase v zimním období 2003/2004
Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl. m. Prahy
Kluby otevřených dveří pro neorganizovanou mládež
Rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, nutné dovybavení pro činnost

5. pro oblast sportu a tělovýchovy
Provoz veřejně přístupných tělovýchovných zařízení
Zkvalitnění povrchů veřejně přístupných nekrytých (venkovních) sportovišť, která jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu
subjektů působících ve sportu a tělovýchově, a jejich vybavení drobnými sportovními zařízeními
Sportovní akce lokálního, celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na mládež
Pronájmy tělocvičen a hřišť

