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Městská část Praha-Troja
vyhlašuje

grantové řízení pro rok 2014
na podporu projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti
vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny

HARMONOGRAM GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
Vyhlášení grantů: 29.11.2013
Ukončení přijímání žádostí: 15. 1. 2014, 18.00 hod.
Schválení orgánem městské části: do 7. 3. 2014
Oznámení výsledků a uzavření smluv: duben 2014

TEMATICKÉ OBLASTI

I. Kvalita životního prostředí

1) kvalita obytného prostředí, vzhled a čistota obce
2) péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3) obnova zaniklých cest (následná péče se zapojením dobrovolníků)
4) úprava zanedbaných ploch, obnova sadů a zahrad
5) péče o přírodní památky, dobrovolní strážci přírodního parku
6) pastva na pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl.m.Prahy

II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost

1) život ve veřejném prostoru — nová místa setkávání
2) oživení obecní zahrady v Troji (podpora společných sousedských a rodičovských aktivit

uvnitř zahrady, která v roce 2014 projde celkovou obnovou)
3) rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení)
4) sousedské a komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)
5) aktivity u řeky
6) nové obchody, trhy, služby a podnikání — pro obyvatele a návštěvníky

III. Publikační a propagační aktivity

1) publikace o Troji
2) informační a propagační služby (průvodci po trojské krajině)
3) trojské vinařství a sadovnictví
4) rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
5) prezentace městské části (tisk, sociální sítě, digitální media)



IV. Kulturní a společenské akce

1) pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
2) pořádání setkání, vycházek, výletů
3) tematická setkání, výtvarné dílny
4) výstavní činnost
5) využití zámecké zahrady

V. Sport. tělovýchova, volný čas

1) pořádání sportovních akcí
2) podpora činnosti sportovních klubů
3) sport a hry v přírodě (např. využití řeky, trojské louky, dětských hřišť)
4) aktivity dětí a mládeže
5) cvičení pro zdravý životní styl

VI. Sociální a zdravotní

1) aktivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinám
2) volnočasové aktivity školních dětí a mládeže
3) podpora aktivního stáří
4) aktivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)
5) vybavení pro seniory
6) zlepšování bezpečnosti a klidného domova v Troji

VI. Vzdělávání

1) pořádání vzdělávacích a odborných akcí (např. přednášek, kurzů, kroužků, seminářů,
konferencí)

2) vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí (předškolní, základní, středoškolské,
vysokoškolské, ZOO, BZ, GHMP aj.)

3) vzdělávací programy pro obyvatele městské části
4) spolupráce vysokých škol s městskou částí

V Praze dne 29. 11. 2013

Ť~
Ing. arch. Tomáš Drdácký
starosta Městské části Praha - Troja

detailní informace a přihlášky jsou k disp~ici na úřední desce, webových stránkách
www.mctroja.cz a v úředních hodinách v podatelně úřadu MČ Pra ha-Troja.
Dotazy zodpovíme na info@mctroja.cz


