
Grantové řízení Cement Hranice 2012 

 

Cement Hranice, akciová společnost jako významný výrobní subjekt Hranicka vyhlašuje 

„Grantové řízení Cement Hranice 2012“. 

Grantové řízení je projevem společenské odpovědnosti firmy Cement Hranice, akciová 

společnost s cílem účinně podporovat projekty vedoucí ke zlepšení sociálního, kulturního            

a životního prostředí obyvatel Hranic a okolí. 

 

Rozdělovaná částka: 200 000 Kč 

Podporované oblasti: 

1. Sociální služby 

- vybavení pro zařízení pomáhající handicapovaným dětem a mládeži a jinak sociálně 

potřebným občanům, ale i podpora rodin s handicapovanými dětmi 

- vybavení pro organizace, které poskytují služby seniorům 

- vybavení pro organizace pomáhající jinak sociálně slabým občanům – dětské domovy, 

domovy pro matky v tísni, drogově závislí, chráněné dílny atd. 

 

2. Zájmová a volnočasová činnost mládeže 

- zařízení pracovních, modelářských dílen 

- stavební úpravy zařízení, která zabezpečují výše uvedenou činnost mládeže 

- zázemí dětských hřišť 

 

3. Ochrana a zlepšování životního prostředí 

- aktivity směřující k zachování, ochraně a obnově rozmanitosti přírody 

-  zvyšování povědomí veřejnosti o problematice, podpora vzdělávání v dané oblasti 

 

4. Místní rozvoj -  zlepšování fyzického a kulturního prostředí 

- projekty týkající se úprav veřejného prostranství, dětská hřiště 

- projekty, které poskytují prostor pro setkávání a společné aktivity místních občanů, spolků 

 

Uchazeči o grant: 

- občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, příspěvkové organizace, neziskové  

  organizace, fyzické osoby, nadace, spolky, obce a sdružení obcí 

 

 

 

 



Geografická oblast: 

- oblast je vymezena na město Hranice a jeho okolí, ohraničená obcemi Lipník nad 

Bečvou, Týn nad Bečvou, Býškovice, Kelč, Hustopeče nad Bečvou, Bělotín, Potštát 

 

Hodnocení grantových projektů: 

- vyhodnocení žádostí provede vedení akciové společnosti Cement Hranice, akciová 

společnost  

- kritériem bude prospěšnost, reálnost, trvalost, účelnost pro konkrétní region a schopnost 

zajistit, aby projekt fungoval i po ukončení podpory z „Grantového řízení Cement Hranice 

2012“ 

 

Ostatní ustanovení 

- částka nemusí být přidělena jako celek, může být podpořeno více projektů a subjektů, 

současně si Cement Hranice, akciová společnost vyhrazuje právo částku vůbec 

nerozdělit a to v případě malého zájmu uchazečů nebo nekvalitnosti či nepotřebnosti 

projektu  

- na částku není právní nárok 

- důvody neudělení grantu se nesdělují  

- grantové prostředky nesmí být použity na mzdy, cestovné, stravné a ubytování 

- grantové prostředky by měly být použity v daném kalendářním roce (2012) a měly by být 

zachyceny v účetnictví 

- poskytnuté písemné dokumenty k projektu se nevracejí 

- Cement Hranice, akciová společnost si vyhrazuje výlučné právo informovat veřejnost o 

použitých prostředcích 

-  dokumentace musí obsahovat vyplněnou oficiální žádost, kterou uchazeč nalezne na  

www.cement.cz/aktuality a bližší popis daného projektu  

 

Žádosti zasílejte poštou na adresu:  

Cement Hranice, akciová společnost 

Adéla Klabačková 

Bělotínská 288  

753 39  Hranice I – Město  

 

Obálku označte „Grant“. 

Kontakt: adela.klabackova@cement.cz, tel.: 775 607 260 

. 

Termín pro odevzdání žádostí:  24. května 2012 

 

http://www.cement.cz/aktuality
mailto:adela.klabackova@cement.cz

