
Název Společnosti Projekt Anotace

Výše 

nadačního 

příspěvku

Přátelé Beskyd

Včelí kopeček - 

vytvoření komunitního 

vzdělávacího místa 

Vytvořit komunitní vzdělávací prostor a kulturní a turistické místo - respekt a ochrana přírody -  

chov včel. Místo - kopec Švarná Hanka. Z produkce medu chtějí zajistit udržitelnost a fungování 

projektu. 136 000 Kč

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Staré Zubří Stezka na Pivčanky

Dobrovolní hasiči ze Starého Zubří.  Pro udržení vody v krajině chtějí na lesních holinách zasadit 

pomocí dobrovolníků listnaté stromy, vybudova nádrž, která by vodu zadržela a byla prospěšná pro 

lidi, zvířata i rostliny.  V blízkosti chtějí postavit posezení a vytvořit další článek Stezky na Pivčánky. 

Stezka by navazovala na Posezení na Obecníku. 200 000 Kč

Spolek pro Faunapark

Zachraňme stodolu 

Faunaparku

Zachránit více jak 112 let starou stodolu ve Faunaparku ve Frýdku-Místku. Do stodoly zatéká, hrozí 

její zničení. Stodola slouží jako multifunkční sál. Potřebuje opravu střechy.  349 448 Kč

Tichánek, z.s.

Odpočinkové a 

relaxační místo pro 

občany a turisty v obci 

Tichá 

Přispti k podpoře turismu zvelebením veřejného prostoru v obci Tichá na turisticky značené trase - 

protáhnout těla, relaxovat a pokochat se výhledy a seznámit se s vrcholky hor na mapě. Také 

vytisknout nové brožury s informacemi o historii, přírodní památky, naučné stezky, sportoviště v 

obci 111 000 Kč

Spolek Skalka Mosty u 

Jablunkova, z.s. Dešťovka pro Skalku

Technické zařízení na turistické chatě Skalka pro sběr akumulaci a využívání dešťové vody. 

Následně pak využití této vody pro splachování toalet. Dále pak informovat o tomto využití 

dešťové vody návštěvníky chaty a přispívat tak k popularizaci využívání dešťové vody a k šetření 

vzácnými zdroji vody pitné. 250 000 Kč

Klub českých turistů

Využití dešťové vody 

pro nové sociální 

zařízení turistické chaty 

Ostrý

Obsahem projektu je přestavba (rozšíření) sociálního zařízení na turistické chatě Ostrý. Součástí 

projektu je vybudování retenční nádrže na zachycování dešťové vody, která bude sloužit pro 

splachování nově vybudovaných WC a pro běžnou potřebu (nepitné) vody na turistické chatě. 

Tímto opatřením by mělo dojít k ukončení znečišťování okolí chaty lidskými exkrementy (důvodem 

je nedostatčná kapacita WC) . Dále by mělo dojít ke značné úspoře pitné vody. Tato opatření by 

měla vést ke snížení negativních vlivů chaty na okolní přírodu. 250 000 Kč

ČSOP Salamandr Kvetoucí horské louky

Projekt je zaměřený na péči o cenné horské louky v Beskydech, zejména na radhošťském hřebeni. 

Pravidelnou péčí zlepšit stav luk a vrátit na ně kdysi běžné druhy bylin a hmyzu. 118 952 Kč

W-Klubík, z. s.

Trocha romantiky oživí 

místní zvyky

Projekt podporuje komunitní život a spolupráci mezi generacemi. Vybudované atraktivní zázemí z 

maringotky umožní pořádat akce pro veřejnost se zřetelem na rodiny a seniory/seniorky. Aktivity 

jsou zaměřené na oživení místních rukodělných tradic ( práce s vlnou) a na seznámení s historií 

záchrany v Beskydech tradičního plemene ovcí Valašek. 134 600 Kč


