
Projekty vyřazené pro formální nedostatky

Č.p Název organizace Název projektu Důvody vyřazení
1. AREÁL PIVOŃKA, o.p.s.

Zábřeh - Pivonín
Zvířátka nám pomáhají Zaslán pouze náhled žádosti.

2.  AROS-MK o.s. Moravská
Ostrava

Informační centrum pro mládež AROS-MK Žádost nebyla podána na formuláři pro r. 2008, chybí
vyjádření ÚMČ

3. AVS Brno Vodní turistika pro děti a mládež Organizace registrována 13.3.2008 (musí být
registrována u MV ČR 1 rok)

4. Centrum pro děti a mládež
SLON, o.s.  Most

Adrenalinové léto V elektronické verzi chybí veškeré přílohy.

5. Klub studentů, rodičů a přátel
CMG,  Prostějov

Mládež pomáhá Evropě Žádost nebyla podána na formuláři pro r. 2008, kopie
IČ není úředně ověřena, potvrzení ÚMČ s datem
loňského roku, výroční zpráva chybí i v elektronické
verzi.

6. LÁČHO LAV, Karviná Letní tábor dětí ze sociálně slabých rodin V elektronické verzi chybí veškeré přílohy, posláno na
MŠMT.

7. Občanské sdružení
DROMEDÁR, Krásná Lípa

Dětský tábor OS Dromedár Chybí samostatný projekt.

8. Letní tábor Alea, Praha 10 Cesta z města a zase zpátky Chybí písemná žádost.V elektronické verzi chybí kopie
stanov,úředně ověřená kopie IČ a vyjádření ÚMČ.
Žádost zaslána na MŠMT.

9. Občanské sdružení FIDES,
Ostrava - Vítkovice

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
z Ostravy a okolí

V elektronické verzi chybí kopie stanov, úředně
ověřená fotokopie IČ,výroční zpráva a vyjádření ÚMČ.

10. Oblastní charita Uherské
Hradiště

Tu je líp – TULíP Chybí souhrnný projekt a veškeré přílohy v elektronické
verzi.

11. Oblastní charita Ústí n. Orlicí Volnočasové aktivity pro děti v Centru Pod
střechou v Letohradě

Chybí souhrnný projekt.

12. OS Ječmínek Volnočasové aktivity pro děti z azylového domu Chybí všechny přílohy v elektronické verzi.

13. OS LT Smržovka Letní tábor Smržovka 7/2008 Chybí souhrnný projekt.

14. OSDTK Domino, Neštěmice Letní dětský tábor Chybí ověření fotokopie IČ a veškeré přílohy v
elektronické podobě.

http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1487
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1829
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1815
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1415
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1819
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1380
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1416
http://is-mladez.msmt.cz/~~l7hfqsn4f2pu1cmshsp06hdcgrhk6ipi~~/projekty/nahled.html?prj=1695
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1569
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1569
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1727
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1408
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1408
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1580
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1820
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1510


15. Salesiánské kluby mládeže,
Praha 8

Dny pro dětské domovy Chybí výroční zpráva v elektronické i písemné verzi,
nebyla odevzdána ani na MŠMT.

16. Sdružení pro aktivní
odpočinek a integraci
postižených – SAOP

Smysluplný volný čas dětí zdravých i s
postižením a mládeže

Chybí výroční zpráva v elektronické i písemné verzi,
chybí úředně ověřená fotokopie IČ, stanovy a potvrzení
ÚMČ v elektronické verzi.

17. SK SKOL Brno Běžecké lyžování pro děti a mládež Chybí úředně ověřená kopie IČ, potvrzení ÚMČ a
výroční zpráva v písemné i elektronické verzi.

18. Tachovský dětský sbor Letní soustředění Tachovského dětského sboru Chybí kompletní elektronická příloha, posláno na
MŠMT.

http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1762
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1688
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1688
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1817
http://is-mladez.msmt.cz/~~94l9u4ukuaj2gnl0f7fr7vof2brcq8ch~~/projekty/nahled.html?prj=1560

