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PFERDA z.ú. Vybavíme Pekárnu Na Plechu

Pekárna Na Plechu je sociální podnik, který zaměstnává osoby s 
mentálním postižením a duševním onemocněním v Kvasinách. 
Jelikož jde o gastroprovoz, kde jsou značné nároky na vybavení a 
jeho obnovu, projekt je určen na její dovybavení. 224 999 Kč 224 999 Kč

TJ Sokol 
Černíkovice, z.s.

Rekonstrukce umýváren a 
sociálního zařízení pro 
sportovce

Předmětem projektu je rekonstrukce umýváren a sociálního 
zařízení pro sportovce ve sportovním areálu Tělovýchovné 
jednoty Sokol Černíkovice, z.s. Stávající sociální zařízení je ve 
špatném technickém stavu a zároveň se potýká s nedostatečnou 
kapacitou. Prostřednictvím projektu vzniknou dvě samostatná 
sociální zařízení. 421 177 Kč 321 177 Kč

Sdružení Neratov, 
z. s. 

"Společně se učíme, hrajeme 
si a odpočíváme na zahradě"

Prostřednictvím projektu chceme vytvořit bezpečné a přívětivé 
prostředí bezbariérové zahrady u naší školy, a to nejen pro děti s 
postižením, žáky naší speciální školy, ale i pro děti z běžných 
základních škol. Společně vybudujeme prostor k setkávání při 
projektových dnech a dalších akcích. Zajistíme tak přirozenou 
integraci a socializaci dětí s postižením při společných aktivitách. 
K tomu nám nám pomůže živá zahrada plná rostlin. V rámci 
udržitelného rozvoje naučíme děti z běžné společnosti i děti s 
handikepem, že příroda při komunikaci pomáhá. 294 000 Kč 294 000 Kč

Obec Orlické 
Záhoří

Orlickohorské komunitní 
centrum - vybavení

Obec Orlické Záhoří v současné době dokončuje rekonstrukci 
brownfieldu, bývalé výrobny peletek. Ze zrekonstruované 
budovy se stane Orlickohorské komunitní centrum, ve kterém se 
bude nacházet keramická dílna, cvičná kuchyně, společenský sál 
a hasičská zbrojnice se skladem techniky. Obec získala na 
rekonstrukci brownfieldu finanční dotaci, ze které však nebylo 
možné pořídit potřebné vybavení nově vzniklých prostor. Aby 
mohlo komunitní centrum plnit svou funkci, je nutné pro konání 
společenských akcí a setkávání komunit pořídit do začátku 
alespoň základní vybavení. Žadatel by rád do keramické dílny 
pořídil stoly a židle pro menší i větší děti, které zde budou 
navštěvovat keramický kroužek. Do cvičné kuchyně bude 
pořízen sporák s troubou, vitrínová lednice, mikrovlnná trouba, 
nerezový pult na přípravu jídla, jídelní stůl se židlemi a horní 
skříňky linky. Do společenského sálu pak bude zakoupeno 
pódium a stoly se židlemi. Bez vybavení nebude moci být 
Orlickohorské komunitní centrum plnohodnotně využíváno 
cílovými skupinami. 300 000 Kč 300 000 Kč

Obec Černíkovice Dílna výtvarných činností

Nově vzniklá učebna bude víceúčelová, měla by sloužit k 
setkávání zájmových skupin v obci. Prostory budou nabídnuty 
pro činnost spolkům (myslivci, sportovci, hasiči) a zájmovým 
organizacím v obci (včelaři, senioři, dílny pro ženy a kroužek 
šachistů).  Měly by zde probíhat nejrůznější aktivity, kdy se k 
dětem ze základní školy připojí nejen rodiče, rodinní příslušníci 
ale i ostatní zájemci z obce. Velký zájem je především o 
keramický kroužek, ale i fotografický a dramatický. Prostory 
budou využívány i pro výuku cizích jazyků široké veřejnosti. V 
této učebně vzhledem k výše uvedenému využití je tedy 
počítáno s poměrně nákladným vybavením. Věříme však, že tato 
„dílna výtvarných činností" bude velkým přínosem pro 
komunitní život v naších obcích Černíkovice a Domašín. 450 000 Kč 350 000 Kč

Základní škola 
Mozaika, o.p.s. 
Rychnov nad 
Kněžnou

Komunitní zahrada Na 
Dubince

Základní škola Mozaika, o.p.s. má od Městského úřadu Rychnov 
nad Kněžnou od roku 2019 pronajatý školní pozemek. Jedná se o 
starý ovocný sad nedaleko centra města. Škola zde provozuje 
pravidelnou výuku a různé osvětové a komunitní akce. K rozvoji 
těchto aktivit a celé zahrady by významně pomohlo vybudovat 
zde zázemí – přístřešek pro úkryt za nepříznivého počasí se 
skladem na nářadí a základní vybavení pro výuku či relaxaci. 
Proto předkládáme tuto žádost s projektovým návrhem na 
dřevostavbu na pozemku Na Dubince, která by tak stala dalším 
významným krokem na cestě naplňování naší vize, tj. 
vybudování certifikované přírodní zahrady v Rychnově nad 
Kněžnou. 363 237 Kč 300 000 Kč

ZO ČSOP 
PRORUBKY

Rekonstrukce komunitního 
centra spolku

Široce využívaný objekt v blízkosti místního fotbalového a 
tenisového hřiště bychom chtěli zrekonstruovat, aby mohl 
svému účelu sloužit po další desítky let. Tento objekt, který 
poskytuje posezení, sociální zařízení i sklad, se aktuálně nachází 
ve stavu odpovídajícím svému stáří. Původní dveře, okna i 
střecha jsou na prahu své životnosti. Rádi bychom toto místo 
častého setkávání obyvatel, různých spolků, sportovců i 
návštěvníků Škoda autokina zachovali i pro další generace. 
Množstvím aktivit, které se na tomto místě odehrávají, si určitě 
zaslouží naší pozornost. 283 377 Kč 209 824 Kč

Organizace, které nebyly vybrány k podpoře, se mohou obracet na pana Jakuba Jedlinského ze ŠKODA AUTO.
Email: Jakub.Jedlinsky@skoda-auto.cz 
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