
MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA
PREZIDIUM

Poskytované neinves�ční dotace v roce 2016

V souladu  se  schváleným  seznamem  projektů  a  předběžně  schválených  neinves�čních  dotací

nestátním neziskovým organizacím na rok 2016, které schválilo GŘ HZS ČR, bude Prezidium Moravské

hasičské jednoty, poskytovat v roce 2016 následující neinves�ční dotace svým organizačním složkám:

1. Soutěže kolek�vů mladých hasičů hasičských sborů MHJ na úrovni obvodů, okresů, a netradiční

soutěže zaměřené k přípravě pro vstup do jednotek PO.

(obvodní kola pořádaná buď hasičským sborem nebo OV MHJ, okresní kola příslušným OV MHJ,

netradiční soutěže pořádané hasičským sborem nebo OV MHJ)

2. Ukázky  techniky  a  výcviku  jednotek  PO  včetně  organizování  propagačních,  výchovných  a

vzdělávacích akcí pro dě� a mládež na letních táborech, v základních a středních školách a při

výročích hasičských sborů, při pořádání tema�ckých besídek a odborných exkurzí mladých hasičů.

3. Dětské tábory mladých hasičů, záchranářů a dobrovolníků organizovaných v kolek�vech mladých

hasičů  MHJ.  Tábor  musí  být  minimálně  týdenní  (6.  nocí).  Náklady  na  tuto  akci  musí  tvořit

především náklady na služby jako je doprava, ubytování, zajištění stravy – dodavatelsky, nákup

vybavení a podobně. 

4. Pořádání obvodních, okresních kol v požárním sportu v kategorii  mužů a žen hasičských sborů

MHJ.

5. Pořádání soutěží ve všestranné zručnos� pro členy hasičských sborů MHJ a členy dobrovolných

jednotek PO (například v disciplínách dle pravidel TFA a podobně).

O jednotlivé dotační �tuly lze požádat na předepsaném formuláři zveřejněném na internetových

stránkách Moravské hasičské jednoty, o.s. : www.mhj.cz   Žádost musí být doručena včetně všech

příloh  stanovených  v žádos� o  poskytnu� dotace.  Žádost  musí  být  doručena  v originálním

provedení,  nestačí  pouze  zaslat  naskenovanou  kopii!  V případě,  že  žádost  nebude  odpovídat

předpokládaným  nákladům  na  akci,  nebude  ze  strany  Prezidia  MHJ  akceptována.  Žádos� lze

podávat do 30. května 2016 na adresu: Moravská hasičská jednota, Prezidium, Stará osada 608, 664

84 Zastávka.
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