Výsledky dotačního řízení na mikrogranty pro zvelebení veřejného
prostranství MČ Praha 8 pro rok 2017

Rada MČ na svém zasedání 19. července 2017 schválila, dle doporučení výběrové komise, dotaci žadatelům,
kteří splnili formální náležitosti pro poskytnutí mikrograntu, a zároveň jejich projekt splnil podmínky dle
vyhlášených kritérií.
Celkem se přihlásilo 12 žadatelů s projekty, které se většinou týkaly zvelebení veřejného prostoru,
vysazování zeleně a oživení prostor.
Podpořeno bylo 10 projektů, 2 projekty podpořeny nebyly.

Mikrogranty 2017 - úspěšné projekty:
žadatel

projekt

1.

Beachklub Ládví

48 190,-

2.

5.

Vědomý dotek, z.s.

Úprava a osázení záhonů před průčelím
Rezidence Expo
Revitalizace vjezdu a vstupní brány
objektu Za Poříčskou branou 7
Čimický háj na dotek

50 000,-

4.

Společenství vlastníků Konšelská
415, 419, 426
Společenství vlastníků Molákova
577
Spojené hlavy z.s.

Herní sestava Camelot - dřevěná věž s
mostem
Úprava pozemku parcel. č. 168/10

6.

Společenství vlastníků pro dům
Hnězdenská 767
Hotel Čechie Praha a.s.

Trojský vrch - úprava zelené střechy

50 000,-

Vybudování relaxačního místa před
objektem
Péče o zeleň v okolí domu s herními
prvky-Košinka
Druhé zastavení bohnické naučné
stezky
Kasárna Karlín

30 000,-

3.

7.

9.

Společenství vlastníků domu Na
Košince 220/6
Bohnice žijí, z.s.

10.

Pražské centrum, z.s.

8.

částka

50 000,-

25 000,30 000,-

50 000,43 000,30 000,-

Přehled nepodpořených projektů, včetně zdůvodnění:

Žadatel

Název projektu

Důvod vyřazení

Společenství pro dům č.p.
2372, ul. Nad
Okrouhlíkem, Praha 8

Vysazování veřejné zeleně
a následná péče o ni v
prostoru veřejného
parkoviště u domu nad
Okrouhlíkem 2372

Nesplněny formální podmínky
vyhlášené výzvy:

Zvelebování vzhledu
veřejného prostoru Městské
části Praha 8

Projekt nesplnil v dostatečné
míře kritérium zvelebení
veřejné zeleně a vzhledu
veřejného prostoru. Realizací
tohoto projektu by naopak
došlo k oddělení a vymezení
soukromého pozemku od
veřejného a vytvoření bariéry.

Společenství vlastníků
jednotek Javorová č.p.
1855, 1856, 1857, 1858

-

nedoložen souhlas se
zpracováním údajů,
nedoložen souhlas
vlastníka pozemku
(hl. město Praha).

