Informační systém Odboru pro mládež - IS51

Projekty okruhu č. 2, vyřažené pro formální nedostatky
IČ NNO

Název NNO (sídlo)

Evid. č. a název projektu

Požadovaná

Důvod

výše dotace
(Kč)
26221268
00445126

A Kluby ČR o.p.s.

0020/P2/2/2009

(Brno)

Svět kolem nás, Slavíci ve školní lavici

Biskupství litoměřické

0068/P2/2/2009

(Litoměřice)

Rozvoj osobnosti a prevence nežádocích jevů u

87,500

chybí vlastní projekt, nesrovnalosti v rozpočtu na přihlášce - vlastní rozpočet akce / v OON ú

60,000

chybí veškeré povinné přílohy jak v elektronické, tak i v písemné formě

dětí a mládeže v litoměřické diecézi
27019551

Centrum nadání

0076/P2/2/2009

(Praha 6 - Dejvice)

Kurzy rozvoje klíčových kompetencí ve volném

300,000

nedodrženy podmínky podání projektu - nepřiloženy povinné přílohy a samostatný projekt

176,916

chybí úředně ověřené IČ

čase
26651866
44159862
67179819
70817227
26575949

Česko-německé fórum mládeže, o.s.

0018/P2/2/2009

(Liberec)

Česko-německé fórum mládeže

Klub studentů, rodičů a přátel CMG

0032/P2/2/2009

(Prostějov)

Dobrovolnictví od A do Z

MC Kvítek, o.s.

0013/P2/2/2009

(Písek)

Dětský ráj - 2009

Občanské sdružení Hoštecké děti

0081/P2/2/2009

(Hoštka)

Na kole po celý rok

občanské sdružení IACOBUS

0114/P2/2/2009

(Mnichovo Hradiště)

Osobnostní rozvoj dětí a mládeže za pomoci

87,200

Název organizace na IČ neodpovídá registračnímu názvu na přihlášce

50,000

chybí samostatný projekt

208,495

vyřazeno na žádost předkladatele

155,000

chybí veškeré povinné přílohy jak v elektronické,tak i v písemné formě

křesťanské etiky
49021125

Občanské sdružení Most-České

0007/P2/2/2009

Budějovice

ENTER

40,000

nezaslána písemná verze

(České Budějovice)
69898324

26598931

Občanské sdružení tanečního klubu

0030/P2/2/2009

Domino

Celoroční činnost Občanského sdružení

(Neštěmice)

tanečního klubu Domino

Občanské sdružení volnočasových a

0108/P2/2/2009

terapeutických aktivit, Kaňka o. s.

VOLNOČASOVKY 2009

190,950

zasláno bez přihlášky

727,060

potvrzení samosprávy z října 2007

283,500

nezaslána písemná verze

(Tábor)
00425907
26673703
70155577
27084876
70870896
48326305
27026574

Oblastní spolek ČČK Prachatice

0008/P2/2/2009

(Prachatice)

Žijme spolu

OS Bonanza

0071/P2/2/2009

(Vendolí)

Nízkoprahový klub Díra

Prostor Pro, o. s.

0115/P2/2/2009

(Hradec Králové)

Zážitkové programy

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.

0041/P2/2/2009

(Praha 8)

HOROLEZECKÁ STĚNA S POSILOVNOU

STŘED

0103/P2/2/2009

(Třebíč)

Programy pro děti a mládež ve STŘEDu

Tachovský dětský sbor

0019/P2/2/2009

(Tachov)

Letní soustředění Tavhovského dětského sboru

Úsměvy - občanské sdružení pro pomoc

0056/P2/2/2009

lidem s Downovým syndromem a jejich

Tábor Hadinka s handicapem

95,000
148,000
90,700
324,000

v elektronické verzi chybí veškeré přílohy
nezaslána písemná verze
v písemné vezi - zaslán náhled projektu, chybí vlastní projekt,zasláno na MŠMT
přihláška zaslána na MŠMT

90,000

zaslán náhled přihlášky, chybí vlastní projekt, v elektronické verzi -

36,000

nezaslána písemná verze

bez veškerých přílo

rodinám
(Brno)
60336692

Werichovci

0064/P2/2/2009

(Ostrava)

Činnost areálu Hej-rup!

112,000

výroční zpráva zaslána na MŠMT, IČ v elektronické verzi zasláno v originále, v písemné verzi bez ověření,chybí vyjádření obce

