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1. Úvod

Hnutí Brontosaurus nabízí organizátorům dobrovolnických akcí a aktivit a akcí pro děti a mládež finanční podporu na jejich
realizaci.
2. PODPOROVANÉ OBLASTI:

A.
Dobrovolnické aktivity (podpora směřovaná zejména přímo organizátorům akcí)
B.
Aktivity pro děti a mládež a vzdělávání vedoucích a organizátorů (podpora přerozdělovaná zejména základním článkům,
klubům a regionálním centrům HB)
A.

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY - PODPORA ORGANIZÁTORŮM

1.

žádat mohou:
• organizátoři dobrovolnických akcí pro přírodu a památky
• statutární zástupci základních článků, klubů a regionálních center HB pro/za své organizátory

2.

podporované aktivity:
• jednodenní dobrovolnické akce
• víkendové dobrovolnické akce (max. 5 dnů)
• vícedenní dobrovolnické akce - letní tábory, PsB, apod. (6-21 dnů)
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Zařadit lze akce splňující kritéria programů Akce příroda, Akce památky a Prázdniny s Brontosaurem - zejména zahrnují
smysluplnou dobrovolnickou pomoc přírodním lokalitám a (neformální) vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí (EVVO)
na akci.
3.

podání žádosti:
Žádosti lze podávat prostřednictvím FORMULÁŘE (https://forms.gle/WXFhRTxMovpKAXp16) v těchto termínech:
uzávěrka 1. kola je 10. března (na jarní, letní i podzimní akce)
• uzávěrka 2. kola je 31. května (doplňující kolo pro nové letní a podzimní akce)
• uzávěrka 3 kola je 30. srpna (doplňující kolo pro nové podzimní akce)
Lze žádat i na již proběhlé akce!
•

4.

schválení žádosti a přidělení financí:
Žádosti budou průběžně schvalovány komisí složenou ze zástupců ústředí HB a Výkonného výboru HB. V případě převisu
žádostí nad zdroji financí pro dané kolo bude možné žádosti krátit (příjemce má pak možnost krácenou dotaci odmítnout)
případně mohou být zamítnuty (akce s méně prioritní cílovou skupinou, méně přínosnou dobrovolnickou činností, velké
množství akcí od jednoho žadatele či na jedné lokalitě, apod.)
Priority pro případ výběru:
• akce pro cílovou skupinu 15 - 30 let
• akce nové, neopakující se
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•

akce s aktuálními tématy (sucho, ochrana biodiversity, klima, apod.) a dobrovolnickou činností blízkou těmto
tématům.

Informace o schválení žádosti, popř. krácení, neschválení je žadateli zaslána nejpozději 14 dní po uzavření daného kola
žádostí. Zároveň jsou s žadatelem konzultovány případné změny v žádosti.
5.

podmínky čerpání a vyúčtování financí

viz přehledová tabulka – příloha č. 1
6.

předložení vyúčtování a zprávy o konání
Finance na aktivity jsou propláceny zpětně a to po dodání všech požadovaných náležitostí (prezenční listiny či její kopie,
fotografií, prvotních účetních dokladů).
Tyto doklady je třeba předložit do 20 dní po skončení akce - buďto přímo ústředí Hnutí Brontosaurus nebo základnímu
článku (regionálnímu centru) - dle zdroje financí.

7.

zdroje financí

Zdrojem financí na tuto podporu jsou:
a.
státní a jiné dotace, které ústředí Hnutí Brontosaurus přerozděluje na realizaci akcí dle konkrétních projektů schválených v
daném roce
b.
finance s individuálního případně firemního fundraisingu Hnutí Brontosaurus.
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Jednotlivé zdroje financí nelze obecně kombinovat a sčítat, výjimky budou zveřejněny ve výzvě.
B. AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH A ORGANIZÁTORŮ
1.

žádat mohou:
• pouze základní články, regionální centra a kluby

2.
proces žádosti, hodnocení, přidělení, využití a vyúčtování řeší samostatný organizační pokyn č. 4.6 “Dotace MŠMT HB
na činnost s dětmi a mládeží”

Schválil: finanční ředitel Hnutí Brontosaurus
Verze: 1/21
Dne: 5. 2. 2021
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Příloha č. 1

ZDROJ

NA JAKÉ
AKCE LZE
VYUŽÍT *

KOLIK
MOHU
MINIMÁLNÍ
JAK A KOMU
CO JE
ZÍSKAT PODPOROVANÁ
POČTY
OMEZENÍ
JE URČENA A
TŘEBA PO
PODMÍNKA
FINANČNÍ
CÍLOVÁ
ÚČASTNÍKŮ DÉLKY
VYPLÁCÍ SE AKCI DODAT DOBROVOLNICVÍ
LIMITY NA
SKUPINA
(lidí na
AKCE
FIN. PODPORA
*
OSOBU A
prezenčce)
DEN/AKCI

* všeobecně: akce splňují kriteria
programů Akce památky, Akce
příroda nebo Prázdniny s
Brontosaurem - smyslupnou
dobrovolnickou pomoc, zážitkový
program a neformální vzdělávání

* všeobecně
do 20 dní od
skončení akce

jednodenní
dobrovolnické
pro ŽP

organizátor si
doklady nechá
proplatit u ZČ
max. 150
nebo RC a to
Kč na
následně
scan
osobu a
vystaví fakturu
prezenční
den do 5
ústředí HB.
listiny, 3 fotky,
osob, 100
Fakturu
kde bude
Kč na
proplatíme je
zachycena i
osobu a
nejpozději 20 dobrovolnická
den nad 5
dní ode dne
práce
osob
dodání faktury s
tím, že jsou již
dodané fotky a
scan prezenčky.

dobrovolnické
víkendovky
pro ŽP

max. 150
Kč na

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ SFŽP

organizátor si
doklady nechá
proplatit u ZČ

scan
prezenční
listiny, 5 fotek,

NA JAKÉ
VÝDAJE LZE
ČERPAT *

NA CO
ZEJMÉNA
NELZE
ČERPAT

SPECIÁLNÍ
FINANČNÍ
LIMITY

* všeobecně:
jednotlivé
dotace nelze
kombinovat a
sčítat vyjma
Dárků přírodě
(lze pouze
kombinovat
SFŽP s dotací
MŠMT pro ZČ)

min. 4 hodiny na
osobu a den

od 15 let
(preferovaná
cílová skupina 1530 let)

3

1 den

všechny výdaje
související s
realizací akce

náklady
nesouvisjící s
akcí

ubytování max.
200 Kč na
osobu a noc

min. 6 hodiny
dobrovolnické
činnosti za víkend

od 15 let
(preferovaná
cílová skupina 15-

4

3 - 5 dnů

všechny výdaje
související s
realizací akce

náklady
nesouvisjící s
akcí

ubytování max.
200 Kč na
osobu a noc
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osobu a
den

dobrovolnické
tábory pro ŽP

max. 150
Kč na
osobu a
den

nebo RC a to
kde bude
následně
zachycena i
vystaví fakturu dobrovolnická
ústředí HB.
práce
Fakturu
proplatíme je
nejpozději 20
dní ode dne
dodání faktury s
tím, že jsou již
dodané fotky a
scan prezenčky.
organizátor si
doklady nechá
proplatit u ZČ
nebo RC a to
scan
následně
prezenční
vystaví fakturu
listiny, 10
ústředí HB.
fotek, kde
Fakturu
bude
proplatíme je
zachycena i
nejpozději 20
dobrovolnická
dní ode dne
práce
dodání faktury s
tím, že jsou již
dodané fotky a
scan prezenčky.

dobrovolnické
víkendovky
pro ŽP

max. 150
Kč na
osobu a
den

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

dobrovolnické
víkendovky
pro PAMÁTKY

max. 150
Kč na
osobu a
den

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,

MINISTRSTVO
VNITRA

(8 za 4 dny, 12 za
5 dní)

30 let), popř.
rodiče s dětmi s
tím, že se uvádí
děti od 6 let

od 15 let
(preferovaná
min. v průměru 4 cílová skupina 15hodiny na osobu a
30 let), popř.
den
rodiče s dětmi s
tím, že se uvádí
děti od 6 let

prezenční
listinu pro MV,
doklady k
proplacení, 5
fotek, kde
bude
zachycena i
dobrovolnická
práce

min. 6 hodiny
dobrovolnické
činnosti za víkend
(8 za 4 dny, 12 za
5 dní)

od 15 let (lépe od
18 let, 15 - 18
vyžadován
souhlas
zákonných
zástupců)

prezeční
listinu pro MV,
doklady k
proplacení, 5
fotek, kde

min. 6 hodiny
dobrovolnické
činnosti za víkend
(8 za 4 dny, 12 za
5 dní)

od 15 let (lépe od
18 let, 15 - 18
vyžadován
souhlas
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6 - 21 dnů
převážně všechny výdaje
v době
související s
letních
realizací akce
prázdnin

4

4

náklady
nesouvisjící s
akcí

ubytování max.
200 Kč na
osobu a noc

3-5 dnů

materiál potraviny,
spotřební a
pracovní
materiál přímo
související s
výkonem práce
dobrovolníků,
ubytování,
cestovné
hromadnou
dopravou

Nelze čerpat na
nic jiného mimo
vyjmenovaného
vlevo a na nic
mimo náklady
na dobrovolníky
a jejich činnost,
cestovné autem

na jídlo max.
100 kč na osobu
a den, na
ubytování max.
200 Kč na
osobu a noc.
Upřednostníme
akce, kde je
část nákladů
hrazena z úč.
poplatků.

3-5 dnů

materiál potraviny,
spotřební a
pracovní
materiál přímo

Nelze čerpat na
na jídlo max.
nic jiného mimo 100 kč na osobu
vyjmenovaného
a den, na
vlevo a na nic
ubytování max.
mimo náklady
200 Kč na
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prezenčky a
fotek

dobrovolnické
tábory pro ŽP
nebo
PAMÁTKY

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

max. 150
Kč na
osobu a
den

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

bude
zachycena i
dobrovolnická
práce

zákonných
zástupců)

prezenční
listinu pro MV,
doklady k
proplacení, 10 min. v průměru 4
fotek, kde
hodiny na osobu a
bude
den
zachycena i
dobrovolnická
práce

jednodenní
dobrovolnické
pro ŽP

max. 150
Kč na
osobu a
den do 5
osob, 100
Kč na
osobu a
den nad 5
osob

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

originál
prezeční
listiny, 5 fotek,
kde bude
zachycena i
dobrovolnická
práce

min. 4 hodiny na
osobu a den

dobrovolnické
víkendovky
pro ŽP

max. 150
Kč na
osobu a
den

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,

originál
prezenční
listiny, 5 fotek,
kde bude
zachycena i

min. 6 hodiny
dobrovolnické
činnosti za víkend
(8 za 4 dny, 12 za
5 dní)

od 15 let (lépe od
18 let, 15 - 18
vyžadován
souhlas
zákonných
zástupců)

od 15 let

od 15 let

související s
výkonem práce
dobrovolníků,
ubytování,
cestovné
hromadnou
dopravou

6

3

4

na dobrovolníky
a jejich činnost,
cestovné autem

osobu a noc.
Upřednostníme
akce, kde je
část nákladů
hrazena z úč.
poplatků.

6-21 dnů
převážně
v době
letních
prázdnin

materiál potraviny,
spotřební a
pracovní
materiál přímo
související s
výkonem práce
dobrovolníků,
ubytování,
cestovné
hromadnou
dopravou

Nelze čerpat na
nic jiného mimo
vyjmenovaného
vlevo a na nic
mimo náklady
na dobrovolníky
a jejich činnost,
cestovné autem

1 den

materiál spotřební a
pracovní
materiál přímo
související s
výkonem
dobrovolnické
činnosti,
náklady na
managementy
území,
ubytování,
pronájmy
prostor a
techniky,
cestovné
hromadnou
dopravou či
dopravu
materiálu autem

z dotace
Z dotace:
proplácíme max.
potraviny a
70 procent
stravování,
nákladů akce,
předměty s
zbytek je třeba
pořizovací
hradit z
cenou více než
účastnických
15 tis. Kč.,
poplatků, na
mzdy. Jídlo lze
ubytování max.
hradit z podílu
200 Kč na
úč. poplatků.
osobu a noc.

3 - 5 dnů

materiál spotřební a
pracovní
materiál přímo
související s

Z dotace:
potraviny a
stravování,
předměty s
pořizovací

na jídlo max.
100 kč na osobu
a den, na
ubytování max.
200 Kč na
osobu a noc.
Upřednostníme
akce, kde je
část nákladů
hrazena z úč.
poplatků.

z dotace
proplácíme max.
70 procent
nákladů akce,
zbytek je třeba
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prezenčky a
fotek

dobrovolnické
tábory pro ŽP

MINIGRANTY
HB - udělují se
jen v případě
mimořádné
potřeby

jednodenní
dobrovolnické
pro ŽP,
PAMÁTKY,
APOD.

max. 150
Kč na
osobu a
den

max. 100
Kč na
osobu a
den

dobrovolnická
práce

výkonem
dobrovolnické
činnosti,
náklady na
managementy
území,
ubytování,
pronájmy
prostor a
techniky,
cestovné
hromadnou
dopravou či
dopravu
materiálu autem

originál
organizátorům
prezenční
nejpozději do
listiny, 5 fotek, min. v průměru 4
20 dnů po
kde bude
hodiny na osobu a
doručení
zachycena i
den
dokladů,
dobrovolnická
prezečky a fotek
práce

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

prezenční
listinu, doklady
k proplacení, 5
fotek, kde
bude
zachycena i
dobrovolnická
práce

min. 4 hodiny na
osobu a den

od 15 let

6

dobrovolníci a
dobrovolnice od
15 let

3

materiál spotřební a
pracovní
materiál přímo
související s
výkonem
dobrovolnické
činnosti,
6 - 21 dnů
náklady na
převážně
managementy
v době
území,
letních
ubytování,
prázdnin
pronájmy
prostor a
techniky,
cestovné
hromadnou
dopravou či
dopravu
materiálu autem

3-5 dnů

všechny výdaje
související s
realizací akce

cenou více než
15 tis. Kč.,
mzdy. Jídlo lze
hradit z podílu
úč. poplatků.

hradit z
účastnických
poplatků, na
ubytování max.
200 Kč na
osobu a noc.

z dotace
Z dotace:
proplácíme max.
potraviny a
70 procent
stravování,
nákladů akce,
předměty s
zbytek je třeba
pořizovací
hradit z
cenou více než
účastnických
15 tis. Kč.,
poplatků, na
mzdy. Jídlo lze
ubytování max.
hradit z podílu
200 Kč na
úč. poplatků.
osobu a noc.

náklady
nesouvisjící s
akcí

-
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dobrovolnické
víkendovky
pro ŽP,
PAMÁTKY,
APOD.

dobrovolnické
tábory pro ŽP,
PAMÁTKY,
APOD.

Nákup a
vysazení
stromu

Dárkypřírodě.cz

Nákup/výrobu
a vyvěšení
ptačí budky

Vyčištění
pramenu či
studánky

max. 150
Kč na
osobu a
den

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

prezenční
listinu, doklady
min. 6 hodiny
k proplacení, 5
dobrovolnické
fotek, kde
činnosti za víkend
bude
(8 za 4 dny, 12 za
zachycena i
5 dní)
dobrovolnická
práce

dobrovolníci a
dobrovolnice od
15 let

max. 150
Kč na
osobu a
den

organizátorům
nejpozději do
20 dnů po
doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

prezenční
listinu, doklady
k proplacení, 5
min. v průměru 4
fotek, kde
hodiny na osobu a
bude
den
zachycena i
dobrovolnická
práce

dobrovolníci a
dobrovolnice od
15 let

max. 650
Kč na
jeden
strom do
volné
krajiny

realizátorovi
projektu
(organizátor
nebo základní
článek HB)
nejpozději 20
dnů po doručení
dokladů,
prezenčky a
fotek

2 fotografie z
realizace, info
o počtu osob,
které se
pouze pro
podílely,
dobrovolnicky
doklady k
realizované aktivity
proplacení a
příslib
následné péče

max. 350
Kč na
jednu
budku

realizátorovi
projektu
2 fotografie z
(organizátor
realizace, info
nebo základní
o počtu osob,
pouze pro
článek HB)
které se
dobrovolnicky
nejpozději 20
podílely,
realizované aktivity
dnů po doručení
doklady k
dokladů,
proplacení
prezenčky a
fotek

realizátorovi
max. 1000
2 fotografie z
projektu
Kč na
realizace, info
(organizátor
jeden
o počtu osob,
pouze pro
nebo základní
vyšištěný a
které se
dobrovolnicky
článek HB)
upravený
podílely,
realizované aktivity
nejpozději 20
pramen,
doklady k
dnů po doručení
studánku
proplacení
dokladů,

bez omezení

bez omezení

bez omezení

4

3-5 dnů

všechny výdaje
související s
realizací akce

náklady
nesouvisjící s
akcí

-

6

6-21 dnů
převážně
v době
letních
prázdnin

všechny výdaje
související s
realizací akce

náklady
nesouvisjící s
akcí

-

bez
omezení

žádejte jen
přímé náklady
náklady
reálně potřebné
na pořízení
nesouvisejcí se
náklady,
stromů, materiál
zajištěním
abychom mohli
na výsadbu,
stromu a jeho
práce pro
cestovné
výsadbou, mzdy přírodu udělat,
co nejvíce!

bez
omezení

žádejte jen
přímé náklady
náklady
reálně potřebné
na pořízení
nesouvisejcí se
náklady,
budek, materiál zajištěním budky abychom mohli
na výrobu,
a její instalací,
práce pro
cestovné
mzdy
přírodu udělat,
co nejvíce!

bez
omezení

náklady na
pořízení nářadí,
materiál,
cestovné

bez omezení

bez omezení

bez omezení

náklady
nesouvisejcí s
čištěním, mzdy

žádejte jen
reálně potřebné
náklady,
abychom mohli
práce pro
přírodu udělat,
co nejvíce!
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Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.13
FINANČNÍ PODPORA AKCÍ A AKTIVIT V HB - podpora na dobrovolnické akce a aktivity směřovaná organizátorům
prezenčky a
fotek

Nákup/výrobu
a instalaci
ježčího domku

max. 750
na jeden
ježčí
domek

realizátorovi
projektu
2 fotografie z
(organizátor
realizace, info
nebo základní
o počtu osob,
pouze pro
článek HB)
které se
dobrovolnicky
nejpozději 20
podílely,
realizované aktivity
dnů po doručení
doklady k
dokladů,
proplacení
prezenčky a
fotek

realizátorovi
projektu
2 fotografie z
(organizátor
realizace, info
Nákup/výrobu
nebo základní
max. 1 200
o počtu osob,
pouze pro
a instalaci
článek HB)
na jeden
které se
dobrovolnicky
hmyzího
nejpozději 20
hmyzí hotel
podílely,
realizované aktivity
hotelu
dnů po doručení
doklady k
dokladů,
proplacení
prezenčky a
fotek

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

náklady
nesouvisejcí se
zajištěním
domku a jeho
instalací, mzdy

žádejte jen
reálně potřebné
náklady,
abychom mohli
práce pro
přírodu udělat,
co nejvíce!

bez
omezení

přímé náklady
na pořízení
domku, materiál
na výrobu,
cestovné

bez
omezení

žádejte jen
přímé náklady
náklady
reálně potřebné
na pořízení hm. nesouvisejcí se
náklady,
hotelu, materiál zajištěním hotelu abychom mohli
na výrobu,
a jeho instalací,
práce pro
cestovné
mzdy
přírodu udělat,
co nejvíce!
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