
 

Záverečná správa - Podaná dňa 19.11.2013, 23:45

č. žiadosti: Slsp13o_308

č. zmluvy: SLSPo13_22

Informácie o organizácii:

Názov organizácie : Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Názov projektu: NetopierOVINY Rajeckej doliny

Sídlo prijímateľa - Ulica a číslo: Andraščíkova 618/1

Sídlo prijímateľa - PSČ: 08501

Sídlo prijímateľa - Mesto: Bardejov

Banka prijímateľa: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu prijímateľa (vrátane kódu banky): 2929871808/1100

Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Martin Ceľuch, PhD.

Číslo mobilu: 0910 946793

Meno zodpovedného za projekt: RNDr. Eva Stanková, PhD.

E-mail: stankova3@gmail.com

Číslo mobilu: 0902 089075

Stručné zhrnutie priebehu a výsledkov projektu:

Stručne zhrňte priebeh a výsledky projektu – k akej zmene udelený grant prispel - a na čo ste prostriedky

použili. Text slúži ako základné, zrozumiteľné, sumarizujúce predstavenie projektu, jeho výsledkov a použitia

prostriedkov (674/700 znakov): Realizáciou aktivít projektu sme so zapojením množstva dobrovoľníkov

urobili konkrétne opatrenia na pomoc chráneným živočíchom žijúcim v obciach Rajeckej doliny.

Okrem vyčistenia a technických úprav podkroví 5 kostolov, v ktorých žijú netopiere, sme

nainštalovali aj hniezdne búdky pre netopiere a dážďovníky ako modelovú lokalitu v Rajci. O

vzácnosti a užitočnosti netopierov sa obyvatelia dozvedeli z vydanej brožúrky o netopieroch a

pohľadníc, deti aj na ekovýchovných besedách. Na projekte spolupracovali okrem obcí aj viaceré

mimovládne organizácie, a aktivity projektu nás motivujú k ďalšej spolupráci. Projekt je užitočný

pre netopiere aj pre obyvateľov našich obcí. 

Stručne zhrňte priebeh a výsledky dobrovoľníckej aktivity v angličtine: 

Región: žilinský kraj

Oblasť podpory podľa Štandardu komunitné investovanie: umenie & kultúra, životné prostredie,

vzdelávanie & mladí ľudia

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora

vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia, organizovanie a sprostredkovanie

dobrovoľníckej činnosti

Cieľová skupina: deti a mládež, dobrovoľníci, všeobecná verejnosť, zvieratá

Výsledky a naplnenie cieľov:
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Veľmi stručne zhodnoťte, ktoré plánované ciele sa vám podarilo a nepodarilo splniť:

č. 1: Pomôcť účinne chrániť prírodné vzácnosti našich obcí (netopiere, iné živočíchy žijúce v

budovách) komplexnejšie a systematicky v jednom území

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Boli vykonané konkrétne opatrenia pre záchranu a  ochranu existujúcich

kolónií netopierov v území celej Rajeckej doliny. Navyše vznikla aj nová hniezdna lokalita pre

netopiere a dážďovníky v Rajci, pribudli stromové búdky a ekovýchovou pribudla aj nepriama

pomoc týmto živočíchom.

č. 2: Podporiť záujem širokej verejnosti o ochranu prírody, spopularizovať netopiere a iné

chránené živočíchy rôznymi spôsobmi

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Verejnosť sa do projektu aktívne zapojila. Okrem dobrovoľníckych brigád

sme pozitívnemu vzťahu k netopierom pomohli vydaním materiálov - brožúrka, pohľadnica,

samolepky, ako aj zorganizovaním ekovýchovného programu pre deti. 

č. 3: Motivovať ľudí k aktívnej spolupráci na dianí v obci, farnosti 

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Verejnosť (dobrovoľníci) sa aktívne zapojila do aktivít, obyvatelia obcí

prejavili záujem o problematiku. a do vybraných aktivít sa zapojili.

č. 4: Vytvoriť priestor pre komunikáciu zapojených obcí (samospráva), farností, správcov

budov, mimovládnych organizácií, štátnej správy a  a verejnosti

Stav: Čiastočne splnený

Zdôvodnenie, komentár:Realizácia konkrétnych aktivít projektu nevyžadovala rozsiahlu

komunikáciu rôznych partnerov, vzájomná komunikácia inštitúcií bola obmedzená na potrebné

stretnutia a telefonáty, bez cieleného vytvárania priestoru pre komunikáciu.

č. 5: Podporiť ochranu kultúrnych pamiatok (netopiere obývajú spravidla staré kostoly, ktoré sú

pamiatkovo chránené), vhodnými opatreniami zamedziť, aby netopierí trus poškodzoval

pamiatky (klenby, trámy)

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Vykonané opatrenia v kostoloch - kultúrnych pamiatkach, pričom

historické prvky podkroví (trámy, klenby, zvony a pod.) sú chránené pred účinkami guána.

č. 6: Spojiť v aktivitách ochranu kultúrnych a prírodných pamiatok, inšpirovať iné regióny/obce,

že sa dá chrániť súčasne viac záujmov

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Realizácia aktivít v takomto rozsahu v súvislom regióne je na Slovensku

precedensom, že sa dá riešiť problematiku komplexne, a kolegovia z iných regiónov už zvažujú

podobné aktivity realizovať aj v iných častiach SR.

č. 7: Poskytnúť dobrovoľníkom priestor na zmysluplné využitie času, pripraviť príležitosti na

spoločné stretnutia (pracovné stretnutia, brigády, záverečná akcia)

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Stalo sa... Dobrovoľníci sa zapojili, a už teraz zisťujú, kedy budú ďalšie

akcie...

č. 8: Skvalitniť životné prostredie v obciach podporou hniezdenia živočíchov (zvýšenie

biodiverzity, likvidácia hmyzu prirodzenou cestou - hmyz je potravou netopierov)

Stav: Splnený

Zdôvodnenie, komentár:Podpora hniezdenia živočíchov prostredníctvom technických opatrení a

inštaláciou búdok bola vykonaná, a efekt sa dostaví - dúfame - v najbližšej hniezdnej sezóne.

Počet ľudí, ktorým projekt pomohol priamo (dlhodobejší, resp. intenzívnejší zásah), ak treba, uveďte za aké

obdobie:

15 (očakávanie: 10) členovia SON a OZ Tilia - koordinácia, organizácia a realizácia  projektových

aktivít

60 (očakávanie: 70) aktívni doborovoľníci, ktorí sa zúčastnia na aktivitách v obciach (brigády,
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príprava aktivít...)

5 (očakávanie: 5) správcovia farností - kostoly s netopiermi

5 (očakávanie: 10) osoby v obciach zodpovedné za ŽP

5  (očakávanie: -) pravonvíkov kotolne, na ktorú sme inštalovali búdky

Počet ľudí, ktorým projekt pomohol nepriamo (využívajú prostriedky menej často, menej intenzívne), ak treba,

uveďte aj za približne aké obdobie:

0 (očakávanie: 100) účastníci záverečnej akcie - jednorazová aktivita (Bat-night)

100 (očakávanie: 800) verejnosť - adresáti ekovýchovných aktivít po čas trvania projektu

10000 (očakávanie: 10000) obyvatelia obcí, farníci... (podpora živočíchov ovplyvní ich kvalitu

života v nasledujúcich rokoch)

60 (očakávanie: 300) žiaci, študenti - účastníci besied a exkurzií pre školy

koľkých vecí, kusov, miest, pamiatok, stromov, zvierat, ihrísk a pod. sa projekt dotkol, ak  treba, uveďte aj za

približne aké obdobie:

5 (očakávanie: 5) podkroví kostolov (z toho 4 pamiatkovo chránené), v ktorých boli úpravy

2 (očakávanie: 2) lokalít - budov pre podporu živočíchov (budovy pre vyvesenie búdok)

4 (očakávanie: 5) stromov pre vyvesenie búdok

22 (očakávanie: 20) nových hniezdnych dutín pre netopiere, vtáky

500 (očakávanie: 500) kusov publikácia "NetopierOVINY" pre laickú verejnosť

2000 (očakávanie: 3000) kusov pohľadnice k netopierom Rajecej doliny

0 (očakávanie: 1) informačný panel (kostol a jeho netopiere, budova s ukážkami búdok pre

netopiere a vtáky)

3 (očakávanie: 2) zasadené stromy v blízkosti kostolov (podpora pre netopiere)

1200 (očakávanie: -) kusov samolepiek

počet aktivít, podujatí v súvislosti s projektom:

8 (očakávanie: 4) brigád v kostoloch s kolóniami netopierov

2 (očakávanie: 5) prednášok pre školy

5 (očakávanie: 5)  pracovných stretnutí k príprave publikačných materiálov

1 (očakávanie: 1) záverečná akcia Bat-night

3  (očakávanie: -) brigády súvisiace s inštaláciou hniezdnych búdok

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu (prínos projektu pre komunitu, resp. cieľovú skupinu)

zlepšenie, skrášlenie, úprava niečoho, nové vedomosti, zmenené postoje, hodnoty, názory, zručnosti,

schopnosti, správanie (pôvodný zámer): zlepšené podmienky pre živočíchy v 5 kostoloch, zlepšená

kvalita zelene pri kostoloch (podpora pre netopiere), intenzívnejšia komunikácia zainteresovaných

strán (obce, farnosti, obyvatelia), zmenené postoje a vedomosti verejnosti o netopieroch a iných

živočíchov, zlepšený postoj správcov farností a občanov k netopierom, zvýšený záujem o ochranu

prírody a kultúrnych pamiatok, zvýšená informovanosť obyvateľov o našom regióne, skvalitnené

životné prostredie v obciach...

Popíšte reálne kvalitatívne výsledky (aj keby ste mali niektorú časť zámeru zopakovať): zlepšené podmienky

pre živočíchy v 5 kostoloch, zlepšená kvalita zelene pri kostoloch (podpora pre netopiere),zmenené

postoje a vedomosti verejnosti o netopieroch a iných živočíchov, zlepšený postoj správcov farností

a občanov k netopierom, zvýšený záujem o ochranu prírody a kultúrnych pamiatok, zvýšená

informovanosť obyvateľov o našom regióne, skvalitnené životné prostredie v obciach...

V prípade rozdielov medzi zámermi a realitou uveďte zistené dôvody: 
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Realizácia projektu:

Stručné zhrnutie priebehu projektu a problémov, ktoré ste zistili: Po rozsiahlych prípravných prácach a

organizačnom zabezpečení sa postupne zrealizovali konkrétne aktivity na ochranu netopierov a

dážďovníkov - technická úprava a vyčistenie 5 podkroví kostolov s kolóniou netopierov.

Najrozsiahlejšie práce boli vykonané v kostole v Rajci. Opatrenia v kostoloch sa mohli vykonať až na

jeseň po odlete kolónií netopierov do zimných úkrytov. V priebehu leta a jesene boli tiež vyvesené

búdky pre stromové druhy netopierov, nainštalovaná modelová lokalita s búdkami na kotolni v

Rajci a vysadené stromy v blízkosti kostola v Rajci. Priebežne sme pripravovali publikačné

materiály (pohľadnica, brožúra Netopiere Rajeckej doliny, samolepky), ako aj ekovýchovný materiál

o netopieroch. O netopieroch boli aj besedy pre deti a tvorivé dielne na tému netopiere. Časť aktivít

bola zredukovaná oproti plánovaným kvôli kráteniu rozpočtu projektu. Avšak na druhej strane sa

zapojilo viac ľudí z radov dobrovoľníkov (desiatky osôb), vrátane horolezcov, ktorí nám pomáhali v

podkroviach a pri inštalácii búdok. Komplikáciou bol posun aktivít na jesenné obdobie (čo však s

odsúhlasením nadácie nebol problém), nakoľko sa začiatok realizácie opatrení posunul až na

obdobie, kedy už boli v podkroviach samičky s mláďatami. Celkovo však priebeh projektu a jeho

výsledky hodnotíme pozitívne, dopadol nad naše očakávania. Je prínosom nielen pre netopiere, ale

aj pre mnohých ľudí. 

Ktoré aktivity sa podarilo a ktoré nepodarilo zrealizovať?

Aktivita: Propagácia projektu

Termín: máj - september 2013

Náplň: Propagácia aktivít a cieľov projektu na www.netopiere sk, na webstránkach obcí a pod.,

komunikácia informácií občanom cez obecné rozhlasy, články v miestnych médiách

Splnenie: Čiastočne splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: časť výstupov zrealizovaná, ďalšia propagácia projektu v miestnych

médiách a na webstránkach obcí je pripravená a bude zrealizovaná v najbližších týždňoch.

Aktivita: Informačné panely

Termín: september 2013 

Náplň: Príprava, výroba a inštalácia informačných panelov o netopieroch, projekte, kolónii v

kostole v Rajci - jeden bude umiestnený pri kostole v Rajci, druhý pri budove kotolne, ktorej

stena bude modelovou lokalitou s umelými hniezdnymi dutinami 

Splnenie: Nesplnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Tabuľu pri kostole v Rajci neodsúhlasil nový správca farnosti

(nastúpúil od 1. 7. 2013), namiesto nej je len na úradnej tabuli farnosti informácia o

uskutočnenom projekte. Druhá tabuľa - na kotolni s inštalovanými búdkami - bude realizovaná

v rámci iného realizovaného projektu v roku 2014, po obnove fasády kotolne, a preto nebola

inštalovaná v rámci tohto projektu.

Aktivita: Umiestnenie stromových búdok

Termín: máj - jún 2013

Náplň: Umiestnenie búdok pre netopiere žijúce v stromoch - ako náhrada stratených biotopov v

dutinách stromov - búdky (slúžia na zimovanie netopierov) sa umiestnia viditeľné miesta na

stromy v Lipovej aleji v Rajeckých Tepliciach a na stromy v širšom centre Rajca - podporia

zvýšenie biodiverzity v obciach, budú zároveň modelovou/ekovýchovnou aktivitou

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Búdky boli umiestnené podľa plánu.

Aktivita: Prednášky pre školy

Termín: september 2013

Náplň: prednášky pre 10 školských skupín v obciach, kde sú kolónie s netopiermi (ekovýchovný

program, premietanie)

Splnenie: Čiastočne splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Po redukcii rozpočtu sme nemohli vyhradiť dostatok časových

kapacít na túto aktivitu. Uskutočnili sa 2 besedy pre deti, s tvorivými dielňami o netopieroch,

kde sme odskúšali realizáciu ekovýchovných aktivít. Istou náhradou bolo poskytnutie
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ekovýchovného materiálu o netopieroch (pripravený v rámci tohoto projektu) školám v

Rajeckej doline

Aktivita: Opatrenia kostol Rajec

Termín: máj 2013, september 2013

Náplň: vytvorenie veľkoplošnej drevenej podlahy (v súčasnosti je len úzky chodníček z dosiek) v

podkroví vo výške cca 4 m, ktorá bude zachytávať guáno padajúce na klenby kostola a trámy,

nakoľko kolónia 1000 ks netopierov bývajúca v lete pod strechou kostola produkuje veľké

množstvo guána; na podlahu sa položí fólia, tá sa bude o pár rokov vymieňať. v septembri po

odlete netopierov do zimovísk sa vyčistí nazhromaždená vrstva guána.

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Jedna z technicky a finančne najnáročnejších aktivít, zrealizovaná v

rámci niekoľkých brigád (min. 6 stretnutí dobrovoľníkov na brigádach). Náklady na aktivitu

presiahli očakávania, preto sa z prostriedkov ušetrených v iných položkách navýšili prostriedky

použité na toto opatrenie. 

Aktivita: Umiestnenie hniezdnych dutíní na budovy

Termín: máj - august 2013

Náplň: Vytvorenie niekoľkých lokalít na budovách pre hniezdenie netopierov a vtákov, prioritne

na budove kotolne na sídlisku Sever v Rajci ako modelová lokalita (búdky pre dážďovníky,

netopiere, umelé hniezda pre belorítky) - ako modelové riešenia, čím nahradiť živočíchom

stratené biotopy v mestách (zatepľovaním panelákov stratili dlhoročne využívané úkryty) -

umiestnené budú na  viditeľných miestach, aby plnili aj osvetový účel

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Inštalovaných spolu 22 hniezdnych dutín pre netopiere, dážďovníky

a belorítky, vrátane vytvorenia modelovej lokality na kotolni v Rajci.

Aktivita: Výsadba zelene

Termín: september 2013

Náplň: výsadba cca 10 sadeníc stromov (lipy, iné listnaté druhy, kroviny) v okolí kostolov s

netopiermi ako podpora - netopiere potrebujú biokoridor, ktorým od kostola letia loviť, zeleň

im umožní byť viac v bezpečí, aktivitu zorganizujeme s dobrovoľníkmi z obcí

Splnenie: Čiastočne splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Po redukcii rozpočtu vysadené 3 ks sadeníc listnatých drevín v

blízkosti kostola v Rajci

Aktivita: Opatrenia kostol Fačkov

Termín: september 2013

Náplň: vyčistenie kostola po sezóne (dobrovoľnícka brigáda), ošetrenie trámov a ochrana fóliou

(historické trámy sú guánom poškodzované, čiastočne tomu zabránime impregnáciou a fóliou -

po konzultácii s pamiatkovým úradom)

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: vyčistené podkrovie kostola a vykonané ďalšie opatrenia. 

Aktivita: Opatrenia kostol Višňové

Termín: september 2013

Náplň: vyčistenie kostola po sezóne (dobrovoľnícka brigáda), natiahnutie fólie nad časť trámov

ako prevencia ničenia krovu guánom, umiestnenie 3 krytov nad vetracie otvory v podkroví (ako

zábrana prepadávania trusu do interiéru kostola)

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: vyčistené podkrovie kostola a vykonané ďalšie opatrenia podľa

plánu, okrem krytov nad vetracie otvory, ktoré sa t. č. ukázali ako neopodstatnené. 

Aktivita: Opatrenia kostol Konská

Termín: august 2013

Náplň: umiestnenie 3 krytov nad vetracie otvory v podkroví (ako zábrana prepadávania trusu do

interiéru kostola)

Splnenie: Čiastočne splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: vyčistené podkrovie kostola a vykonané ďalšie opatrenia podľa

plánu, okrem krytov nad vetracie otvory, ktoré sa t. č. ukázali ako neopodstatnené. 

Aktivita: Opatrenia kostol Kamenná Poruba
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Termín: september 2013

Náplň: vyčistenie veže kostola po sezóne (dobrovoľnícka brigáda), oprava drevenej podlahy vo

veži kostola nad zvonmi, natiahnutie fólie (na zabránenie padania trusu na historické trámy a

na zvony)

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: vyčistené veže kostola a vykonané ďalšie opatrenia. 

Aktivita: Publikačná činnosť

Termín: jún - september 2013

Náplň: príprava a tlač publikačných materiálov - pohľadnice, plagáty, informačný materiál

NetopierOVINY ("časopis" o netopieroch v našom regióne, bude zameraný na letné kolónie,

predpokladáme v budúcnosti ďalšie číslo o zimoviskách a jaskyniach),  distribúcia do obcí,

úradov, škôl

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: pripravené a vytlačené pohľadnice, brožúrky samolepky (počty a

druhy tlačovín upravené podľa zredukovaného rozpočtu)

Aktivita: On-line prenos z hniezda sokola myšiara

Termín: máj - august 2013

Náplň: On-line prenos z hniezda sokoly myšiara hniezdiaceho v kostole v Rajci - za účelom

popularizácie života živočíchov v sakrálnych budovách (kostoly sú často dôležitým biotopom

pre živočíchy, ale často sú ich hniezda a úkryty likvidované, preto chceme poukázať na

užitočnosť živočíchov a pozitívne propagovať lokality, kde dokážu so živočíchmi žiť) - 

vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť aktivity máme predrokovanú sponzorskú podporu od

IT-firiem (formou zapožičania kamery, technickej podpory, zapožičania serveru), z projektu by

sme uhradili aspoň časť výdavkov na on-line prenos z hniezda;  obce môžu mať stream z

prenosu aj priamo na svojich weboch

Splnenie: Nesplnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: nerealizované kvôli kráteniu rozpočtu

Aktivita: Bat-night

Termín: september 2013

Náplň: Záverečná akcia projektu, tzv. Bat-night - v areáli pri kostole v Rajci - pozorovanie

večerného vylietavania netopierov, ukážky výskumu netopierov ultrazvukovým detektorom,

aktivity a tvorivé dielne pre deti, premietanie filmu o netopieroch, beseda, malé

občerstvenie... pozveme všetky zapojené obce, zhodnotíme priebeh projektu a pod.

Splnenie: Nesplnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Záverečná akcia sa nekonala kvôli tomu, že podobná aktivita bola

realizovaná v Rajci v rámci iného projektu a správca farnosti neodsúhlasil ďalšiu akciu

zameranú na netopiere. 

Aktivita: Ekovýchovný materiál Netopiere

Termín: september 2013

Náplň: Súbor ekovýchovných aktivít a tvorivých nápadov na tému netopiere. Vytlačený farebne

z prostriedkov grantu (zakúpené tonery a papier) a distribuovaný do škôl a iným záujemcom.

Splnenie: Splnené

Popis, zdôvodnenie, komentár: Zrealizované ako náhrada za pôvodne plánované prednášky v

školách, ktoré po redukcii rozpočtu nebolo kapacitne možné realizovať. Materiál vytvoril tím

autoriek, s množstvom dobrovoľníckej práce pri otestovaní aktivít a pod.

Udržateľnosť projektu:

Aké ďalšie kroky plánujete v súvislosti so zrealizovaným projektom: Udržateľnosť projektu (monitoring

lokalít, pokračovanie v informovaní obyvateľov, údržba hniezdnych búdok) zabezpečia členovia

Spoločnosti pre ochranu netopierov(SON) bývajúci v Rajeckej doline a miestni aktivisti z OZ Tilia.

Starostlivosť o podkrovia kostolov (pravidelné čistenie a pod.) sme počas projektu nastavili tak,

aby sa o kostoly starali miestni dobrovoľníci – farníci, ktorí sa majú o lokality v budúcich rokoch

starať.
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Našim zámerom je tiež pokúsiť sa podobný projekt zrealizovať v inom regióne ako ucelený projekt

riešiaci súvislé územie.

Spôsoby vonkajšej komunikácie - propagácie - projektu (tlačoviny, TV, rádio, internet, iné):

Pôvodný zámer:

Kedy: priebežne

Kde: webstránky obcí

Akým spôsobom: Pravidelné informácie a články o priebehu projektu, fotografie

Kedy: priebežne

Kde: webstránka SON, OZ Tilia

Akým spôsobom: Pravidelné informácie a články o priebehu projektu, fotografie

Kedy: priebežne

Kde: webstránky farností, diecézy

Akým spôsobom: Pravidelné informácie a články o priebehu projektu, fotografie

Kedy: september 2013

Kde: pohľadnice, plagáty, NetopierOVINY

Akým spôsobom: pohľadnice pre obec (kostol s konkrétnymi druhmi žijúcimi v kostole obce) s

odkazmi na webstránku, publikácia NetopierOVINY (prehľad o netopieroch Rajeckej doliny, o

kostoloch, aktivitách projektu a pod.), plagáty (o netopieroch Rajeckej doliny) - distribuované

obciam, školám a pod.

Kedy: júl - september 2013

Kde: články v miestnych médiách

Akým spôsobom: Rajčan, SPravodajca Rajeckých Teplíc, Žilinský večerník, MY-Žilinské noviny - v

každom periodiku min. 1 článok

Kedy: september 2013

Kde: miestna TV Kamenná Poruba

Akým spôsobom: fotografie a krátka informácie v miestnej televíznej stanici obce Kamenná

Poruba

Realita:

Kedy: november 2013

Kde: webstránky zapojených obcí 

Akým spôsobom: Článok o zrealizovaných aktivitách projektu (odoslané obciam na uverejnenie)

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

Kedy: priebežne počas trvania projektu

Kde: webstránky SON, Tilia

Akým spôsobom: články o priebehu projektu

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

Kedy: október 2013

Kde: časopis Rajčan

Akým spôsobom: článok o inštalovaných búdkach - modelová lokalita v Rajci, ako aj o iných

aktivitách projektu

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

Kedy: október 2013

Kde: pohľadnica 
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Akým spôsobom: pohľadnica Netopiere kostolov Rajeckej doliny, distribuovaná bude vo všetkých

obciach s kolóniou netopierov v kostole (prostredníctvom obecných úradov a farností)

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

Kedy: október 2013

Kde: brožúrka 

Akým spôsobom: brožúrka (12 strán) s názvom Netopiere  Rajeckej doliny, distribuovaná bude do

všetkých obcí a škôl Rajeckej doliny

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

Vyúčtovanie:

SPOLU:

Schválená suma od Nadácie Pontis: 4 500,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 4 500,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálna suma z vlastných alebo iných zdrojov: 2 410,00 €

Celkové náklady na projekt: 6 910,00 €

Vaša reálna spolúčasť tvorí 34.88% z celkovej sumy

Rozp.kat. A: MZDY A HONORÁRE

Koordinátor projektu, tvorba publikácií, besedy v školách

Typ: Eva Stanková

Jednotk. množstvo: 100.00

Jednotka: 6, 7, 8, 9

Suma za jednotku: 11,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: mandátna zmluva - koordinácia projektu, tvorba publikácií

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

Schválený grant: 120,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 600,00 €

Deklarované v rozpočte: 980,00 €

Rozdiel: -380,00 €

Celková suma: 720,00 €

Zabezpečenie manažmentových opatrení, tvorba publikácií

Typ: Ivana Labudíková

Jednotk. množstvo: 50.00

Jednotka: 6, 7, 8, 9

Suma za jednotku: 9,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 0,00 €
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Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 500,00 €

Deklarované v rozpočte: 450,00 €

Rozdiel: 50,00 €

Celková suma: 500,00 €

Inštalácia búdok, odborné garantovanie, bat-night

Typ: Martin Ceľuch

Jednotk. množstvo: 30.00

Jednotka: 6, 7, 8, 9

Suma za jednotku: 11,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: Koordinácia a materiálna príprava inštalácie búdok

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 90,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 90,00 €

Schválený grant: 90,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 240,00 €

Deklarované v rozpočte: 240,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 330,00 €

Administratíva a účtovníctvo projektu

Typ: Janka Pavlíková

Jednotk. množstvo: 25.00

Jednotka: 6, 7, 8, 9

Suma za jednotku: 9,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: Mnadátna zmluva - administratíva projektu, príprava účtovných dokladov

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 100,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 100,00 €

Schválený grant: 100,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 300,00 €

Deklarované v rozpočte: 125,00 €

Rozdiel: 175,00 €

Celková suma: 400,00 €

Tvroba publikácií, príprava aktivít pre deti

Typ: Zuzana Michaľaková

Jednotk. množstvo: 40.00

Jednotka: 6, 7, 8, 9
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Suma za jednotku: 9,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: mandátna zmluva - príprava materiálov

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 200,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 200,00 €

Schválený grant: 200,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 160,00 €

Deklarované v rozpočte: 160,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 360,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. A: MZDY A HONORÁRE: 510,00 €

Reálna celková suma pre Rozp.kat. A: MZDY A HONORÁRE: 2 310,00 €

Rozp.kat. B: CESTOVNÉ

koordinácia ochranárskych opatrení a aktivít

Typ: auto

Jednotk. množstvo: 500.00

Jednotka: km

Suma za jednotku: 0,10 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: VP075

Položka: auto koordinácia brigád

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 22,87 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 22,87 €

Schválený grant: 40,00 €

Rozdiel: -17,13 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 100,00 €

Deklarované v rozpočte: 10,00 €

Rozdiel: 90,00 €

Celková suma: 122,87 €

dovoz materiálu, búdok, sadeníc...

Typ: auto

Jednotk. množstvo: 400.00

Jednotka: km

Suma za jednotku: 0,10 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: VP048

Položka: auto dovoz búdok z Bardejova
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Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 53,73 €

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP068

Položka: auto dovoz búdok z BA

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 38,09 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 91,82 €

Schválený grant: 30,00 €

Rozdiel: 61,82 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 20,00 €

Deklarované v rozpočte: 10,00 €

Rozdiel: 10,00 €

Celková suma: 111,82 €

dovoz dobrovoľníkov do lokalít

Typ: auto

Jednotk. množstvo: 400.00

Jednotka: km

Suma za jednotku: 0,10 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP095

Položka: auto dovoz dobrovoľníkov

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 37,14 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 37,14 €

Schválený grant: 40,00 €

Rozdiel: -2,86 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 50,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 50,00 €

Celková suma: 87,14 €

príprava bat night, distribúcia publikácií, besedy v školách

Typ: auto

Jednotk. množstvo: 300.00

Jednotka: km

Suma za jednotku: 0,10 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 30,00 €

Rozdiel: -30,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. B: CESTOVNÉ: 151,83 €

Reálna celková suma pre Rozp.kat. B: CESTOVNÉ: 321,83 €
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Rozp.kat. D: STRAVA

občerstvenie na brigády

Jednotk. množstvo: 7.00

Suma za jednotku: 4,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: VP047

Položka: Občerstvenie brigáda Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 6,76 €

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: VP066

Položka: Občerstvenie brigády

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,57 €

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP077

Položka: Občerstvenie brigády

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 25,11 €

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP078

Položka: Obed horolezci - brigáda inštalácia búdok Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 13,70 €

Por. číslo dokl.: 5

Číslo účtovného dokladu: VP032

Položka: Nápoje - na jesenné brigády podkrovia

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 9,00 €

Por. číslo dokl.: 6

Číslo účtovného dokladu: VP094

Položka: Občerstvenie - brigáda Višňové

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,88 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 66,02 €

Schválený grant: 80,00 €

Rozdiel: -13,98 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 100,00 €

Deklarované v rozpočte: 200,00 €

Rozdiel: -100,00 €

Celková suma: 166,02 €

občerstvenie Bat-night

Jednotk. množstvo: 1.00

Suma za jednotku: 1,50 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 80,00 €

Rozdiel: -80,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 70,00 €

Rozdiel: -70,00 €
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Celková suma: 0,00 €

občerstvenie koordinačné porady

Jednotk. množstvo: 4.00

Suma za jednotku: 2,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 80,00 €

Rozdiel: -80,00 €

Celková suma: 0,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. D: STRAVA: 66,02 €

Reálna celková suma pre Rozp.kat. D: STRAVA: 166,02 €

Rozp.kat. E: MATERIÁL

stromové búdky netopiere

Jednotk. množstvo: 5.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 32,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: podpora hniezdenia a ekovýchova

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdky netopiere stromové

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 160,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 160,00 €

Schválený grant: 160,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 160,00 €

dvojhniezda pre belorítky

Jednotk. množstvo: 2.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 28,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: podpora hniezdenia a ekovýchova

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: hniezda pre belorítky

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 56,00 €
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Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 56,00 €

Schválený grant: 56,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 56,00 €

búdky fasádne pre netopiere

Jednotk. množstvo: 3.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 56,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: podpora hniezdenia a ekovýchova

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdky pre netopiere fasádne

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 132,00 €

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdka - hibernačný box pre netopiere

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 66,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 198,00 €

Schválený grant: 168,00 €

Rozdiel: 30,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 198,00 €

búdky fasádne pre dážďovníky

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 54,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: podpora hniezdenia a ekovýchova

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 5

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdky pre dážďovníky

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 53,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 53,00 €

Schválený grant: 54,00 €

Rozdiel: -1,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €
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Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 53,00 €

kancelárske potreby - toner tlačiareň

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: sada

Suma za jednotku: 40,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: administrácia projektu

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 6

Číslo účtovného dokladu: VP069

Položka: toner tlačiareň

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 40,76 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 40,76 €

Schválený grant: 40,00 €

Rozdiel: 0,76 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 40,76 €

drevo na drevenú podlahu kostol Rajec

Jednotk. množstvo: 3.50

Jednotka: m3

Suma za jednotku: 210,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: technické opatrenie v podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 7

Číslo účtovného dokladu: VP071

Položka: drevo - rezivo

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 999,60 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 999,60 €

Schválený grant: 735,00 €

Rozdiel: 264,60 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 999,60 €

fólie do kostolov na pokrytie podláh

Jednotk. množstvo: 300.00

Jednotka: m2

Suma za jednotku: 0,70 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: technické opatrenie v podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
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Por. číslo dokl.: 8

Číslo účtovného dokladu: VP081

Položka: fólie (parozábrana Bramac a izolácia Knauf)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 123,36 €

Por. číslo dokl.: 9

Číslo účtovného dokladu: VP047

Položka: fólia a súvisiaci materiál zakrytie podláh

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 9,00 €

Por. číslo dokl.: 10

Číslo účtovného dokladu: VP057

Položka: fólia a súvisiaci materiál zakrytie podláh

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 12,49 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 144,85 €

Schválený grant: 188,00 €

Rozdiel: -43,15 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 22,00 €

Rozdiel: -22,00 €

Celková suma: 144,85 €

asfaltová lepenka do kostolov na pokrytie trámov

Jednotk. množstvo: 40.00

Jednotka: m2

Suma za jednotku: 7,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: technické opatrenie v podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 11

Číslo účtovného dokladu: VP081

Položka: lepenka

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 75,90 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 75,90 €

Schválený grant: 110,00 €

Rozdiel: -34,10 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 170,00 €

Rozdiel: -170,00 €

Celková suma: 75,90 €

respirátory na prácu s guánom

Jednotk. množstvo: 80.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 1,10 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: pracové pomôcky na čistenie podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 12

Číslo účtovného dokladu: VP081

Položka: materiál a pomôcky na prácu s guánom
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Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 178,70 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 178,70 €

Schválený grant: 44,00 €

Rozdiel: 134,70 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 44,00 €

Rozdiel: -44,00 €

Celková suma: 178,70 €

rukavice pracovné

Jednotk. množstvo: 30.00

Jednotka: pár

Suma za jednotku: 1,50 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: pracové pomôcky na čistenie podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 30,00 €

Rozdiel: -30,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 15,00 €

Rozdiel: -15,00 €

Celková suma: 0,00 €

vrecia PVC

Jednotk. množstvo: 150.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 0,50 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: vrecia na guáno z podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 60,00 €

Rozdiel: -60,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 15,00 €

Rozdiel: -15,00 €

Celková suma: 0,00 €

spojivový materiál (úchyty na fólie, klince na drevené podlahy, latky na fólie, špagát a pod.)

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: sada

Suma za jednotku: 60,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: technické opatrenie v podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 13

Číslo účtovného dokladu: VP076

Položka: materiál na inštaláciu búdok Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 30,41 €
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Por. číslo dokl.: 14

Číslo účtovného dokladu: VP054

Položka: náter časti drevených podláh v kostole

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 34,32 €

Por. číslo dokl.: 15

Číslo účtovného dokladu: VP065

Položka: benzín do motorovej píly (práca s drevom v dpokroviach)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 14,59 €

Por. číslo dokl.: 16

Číslo účtovného dokladu: VP051

Položka: benzín do motorovej píly (práca s drevom v dpokroviach)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 7,15 €

Por. číslo dokl.: 17

Číslo účtovného dokladu: V059

Položka: kotúč motorová píla (práca s drevom v podkroviach)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 9,20 €

Por. číslo dokl.: 18

Číslo účtovného dokladu: VP090

Položka: viazací drôt na uchytenie lepenky na trámy

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,80 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 101,47 €

Schválený grant: 60,00 €

Rozdiel: 41,47 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 101,47 €

metly

Jednotk. množstvo: 3.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 8,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: pracové pomôcky na čistenie podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 24,00 €

Rozdiel: -24,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

špachtle

Jednotk. množstvo: 3.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 7,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: pracové pomôcky na čistenie podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €
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Schválený grant: 21,00 €

Rozdiel: -21,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

metličky široké

Jednotk. množstvo: 5.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 6,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: pracové pomôcky na čistenie podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 30,00 €

Rozdiel: -30,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

lopaty

Jednotk. množstvo: 2.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 10,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: pracové pomôcky na čistenie podkroví

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 20,00 €

Rozdiel: -20,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

materiál na tvorivé dielne (súbor kanc. a výtv. potrieb)

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: sada

Suma za jednotku: 80,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: tvorivé dielne pre deti - bat night

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 19

Číslo účtovného dokladu: VP093

Položka: materiál a ušitie textilných tašiek

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

Schválený grant: 80,00 €
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Rozdiel: 40,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 120,00 €

sadenice drevín (vzrastlé - lipa,hrab, jaseň) - substrát, opora dreviny

Jednotk. množstvo: 2.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 60,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: výsadba drevín pri kostoloch

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 20

Číslo účtovného dokladu: VP072

Položka: sadenice drevín

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

Schválený grant: 120,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 120,00 €

kryty na vetracie otvory v kostoloch (na mieru vytvorí klampiar)

Jednotk. množstvo: 4.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 35,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: opetrania na prepadávanie guána do kostola

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 140,00 €

Rozdiel: -140,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. E: MATERIÁL: 2 248,28 €

Reálna celková suma pre Rozp.kat. E: MATERIÁL: 2 248,28 €

Rozp.kat. G: INÉ NÁKLADY

informačné tabule k projektu (kostol búdky)

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 120,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €
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Schválený grant: 100,00 €

Rozdiel: -100,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 20,00 €

Rozdiel: -20,00 €

Celková suma: 0,00 €

tlač pohľadnice k projektu (farebné, A6, viac druhov (vrátane grafiky)

Jednotk. množstvo: 2500.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 0,20 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 500,00 €

Rozdiel: -500,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 0,00 €

tlač publikácia NetopierOVINY (vrátane grafiky)

Jednotk. množstvo: 500.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 1,10 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: Grafická úprava tlačovín

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 380,00 €

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: Tlač pohľadníc, brožúr, samolepiek

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 720,00 €

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP084

Položka: Materiál na tlač ekovýchovného materiálu

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 76,91 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 1 176,91 €

Schválený grant: 550,00 €

Rozdiel: 626,91 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 1 176,91 €

zakúpenie fotografií do publikácií  (80 foto - Rajecká dolina, netopiere, vrátane detailných foto,

kvalita pre tlač)

Jednotk. množstvo: 70.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 6,00 €
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bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP097

Položka: zakúpenie fotografií - zmluva o dielo

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 200,00 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 200,00 €

Schválený grant: 200,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 220,00 €

Rozdiel: -220,00 €

Celková suma: 200,00 €

stolárske/tesárske práce v podkroví - podlaha v kostole Rajci 

Jednotk. množstvo: 60.00

Jednotka: h

Suma za jednotku: 9,00 €

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 0,00 €

Schválený grant: 200,00 €

Rozdiel: -200,00 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 340,00 €

Deklarované v rozpočte: 340,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 340,00 €

Neplánované výdavky

bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 5

Číslo účtovného dokladu: VP058

Položka: nákladná doprava - dovoz dreva kostol Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,36 €

Por. číslo dokl.: 6

Číslo účtovného dokladu: VP091

Položka: materiál na práce vo výškach

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 141,60 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 146,96 €

Schválený grant: 0,00 €

Rozdiel: 146,96 €

Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: 0,00 €

Deklarované v rozpočte: 0,00 €

Rozdiel: 0,00 €

Celková suma: 146,96 €

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. G: INÉ NÁKLADY: 1 523,87 €

Reálna celková suma pre Rozp.kat. G: INÉ NÁKLADY: 1 863,87 €
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Navýšenie vďaka podpore nadačného fondu  v Nadácii Pontis

Ak práve naša možná podpora nasledovne inšpiruje alebo umožní získanie ďalších prostriedkov z iných zdrojov,

uveďte svoj predpoklad:

finančný grant z verejných zdrojov (EÚ, štát, samospráva): 2 410,00 € (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný grant od iných firiem (vrátane firemných nadácií): 1 000,00 € (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný grant od iných donorov (napr. iné nadácie): 0,00 € (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný dar zamestnancov donorskej firmy alebo ich vecné dary v hodnote: 0,00 € (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný dar iných individuálnych darcov alebo ich vecné dary v hodnote: 0,00 € (predpoklad: 1 000,00 €)

Galéria:

Prílohy

Projekt

IČO

Popis: Dokument o pridelení IČO

Vyjadrenia 

Popis: Vyjadrenia zainteresovaných obcí k projektu

Podané po projekte

Brožúrka Netopiere Rajeckej doliny

Popis: Materiál vydaný v rámci projektu

Pohľadnica 

Popis: Materiál vydaný v rámci projektu

Výstupy médiá

Popis: výstupy v rámci projektu

samolepky

Popis: Vydané v rámci projektu

Príručka aktivít netopiere

Popis: Materiál pripravený v rámci projektu 

Projekt

Fotoalbum: Netopiere a ich biotopy

Popis: Ilustračné fotografie z doterajších aktivít
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Podkováre

Popis: Podkovár - druh netopiera žijúci v podkroviach kostola

 

Rajec
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Popis: Kostol v Rajci - najvýznamnejšia lokalita netopiera veľkého v regióne, a tiež miesto hniezdenia sokola

myšiara, ktoré chceme on-line prenášať na web

 

Netopier veľký

Popis: Netopier veľký v lete rodí a vychováva mláďatá v kolóniách

 

Brigáda 

Popis: Dobrovoľnícka aktivita - vyčistenie jedného z kostolov v minulosti
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Rajec - podkrovie

Popis: Pre rozmnožovanie potrebuje netopier veľký veľké miesto s dostatkom tepla - podkrovia kostolov sú

ideálne miesta pre tieto vzácne živočíchy
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Podkrovia Rajec

Popis: Čistenie guana v Rajcii - len malá časť krovu je podbitá doskami, a guáno padá na klenbu a poškodzuje

izoláciu - tu chceme v rámci projektu zrealizovať podlahu pod celou kolóniou

 

Lepenka na trámy

Popis: prevenciou poškodzovania historických trámov guanom je prekrytie asfaltovou lepenkou

 

sokoly

Popis: sokoly myšiare vo veži rajeckého kostola - miesto pre webkameru

Podané po projekte

Fotoalbum: Opatrenia v kostoloch

Popis: Fotografie z aktivít v kostoloch - opatrenia zabránia poškodzovaniu majetku a zápachu v kostole, a tým

pomôžu zachovaniu kolónie netopierov v podkroví
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Brigáda Rajec

Popis: Účastníci jednej z mnohých brigád v podkroví kostola v Rajci

 

Brigáda Rajec 2

Popis: Prípravné práce na vytváranie drevených plošín
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Doviezli ďalšie drevo

Popis: Pri kostole sme zložili ďalšiu fúru reziva

 

Brigáda Rajec 3

Popis: Príprava reziva na budovanie plošín

 

Podkrovie kostol Rajec

Popis: Pohľad na podkrovie ešte bez drevených plošín
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Netopiere

Popis: Záber na časť kolónie netopierov veľkých, Rajec

 

Bríháda Rajec 3

Popis: V čase, keď netopiere nie sú v podkroví, využívame aj motorovú pílu
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Kolónia

Popis: Samičky netopierov veľkých v lete tvoria kolónie s mláďatkami

 

Po brigáde

Popis: Po jednej z ďalších brigád v Rajci

 

Práca s drevom

Popis: Rezivo musíme povynášať do podkrovia
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Nové plošiny

Popis: Z nových plošín sa ľahko odstraňuje guáno

 

Brigáda Višňové

Popis: Výbava a časť vriec naplnených guánom po brigáde

 

Brigáda Višňové 2

Popis: Dobrovoľníci po brigáde
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Vo veži

Popis: Vo veži kostola v Kamennej Porube - rozhovor s kostolníkom o plánovaných opatreniach

 

Veža kostola Kamenná Poruba

Popis: Kolónia sídli v špici veže - očistiť trámy od guána musia horolezci

 

Brigáda Višňové 3

Popis: Očistenie trámov od guána
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Brigáda Kam. Poruba

Popis: Príprava na umiestnenie fólie

 

Brigáda Kam. Poruba 2

Popis: Napínanie fólie

 

Brigáda Kam. Poruba 3

Popis: Guáno netopierov sa zachytí na fólii
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Brigáda Kam. Poruba 4

Popis: Časť vriec naplneným guánom z veže

 

Brigáda Višňové 4

Popis: Z podlážok sa čistí ľahko... horšie je to s klenbami

 

Brigáda Višňové 5

Popis: Príprava asfaltovej lepenky
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Brigáda Višňové 6

Popis: Premýšľanie nad ďalšími krokmi

Fotoalbum: Inštalácia búdok a ekovýchova

Popis: Inštalácia búdok na kotolňu v Rajci, umiestnenie stromových búdok, ekovýchova

 

S novou hniezdnou stenou

Popis: Po nainštalovaní prvej časti hniezd - búdky pre dážďovníky
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S búdkami

Popis: Inštalácia  prvej časti hniezd - búdky pre dážďovníky

 

Nová hniezdna stena

Popis: Po nainštalovaní prvej časti hniezd - búdky pre dážďovníky

 

Inštalácia

Popis: Inštalácia búdok na komín
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Drevobetónové búdky

Popis: Inštalácia drevobetónových búdok pre dážďovníky

 

Porada v teréne

Popis: Záber z prípravného stretnutia - vymyslieť, ako zrealizujeme modelovú lokalitu s búdkami

 

Pre belorítky

Popis: Inštalácia dvojhniezda pre belorítky
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Netopierie búdky

Popis: Búdky a hibernačný box pre netopiere

 

Stromová búdka

Popis: Z inštalácie stromových búdok

 

Tvorivé dielne

Popis: Maľujeme netopiere
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Tvorivé dielne 2

Popis: Odtlačky v tvare netopierov - aktivity pre deti

 

Tvorivé dielne 2

Popis: Maľovanie netopierov na tašky

 

Tvorivé dielne 3

Popis: Maľovanie netopierov na tašky
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Tvorivé dielne 4

Popis: Maľovanie netopierov na tašky

 

Ekovýchovné ektivity

Popis: Práca s deťmi - úlohy o netopieroch

 

Výsledok z tvorivej dielne

Popis: "Biotop" s netopiermi - otlačky
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Tvorivé dielne 5

Popis: Niektoré z namaľovaných tašiek

 

Tlač materiálov

Popis: Súbor akovýchovných a tvorivých aktivít na tému netopiere sme vytlačili sami
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