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P edstavujeme SEVER
Jde nám o v c - Jde nám o sv t

St edisko ekologické výchovy SEVER funguje od roku 1994, kdy bylo založeno občanské
sdružení
St edisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus
Krkonoše (*1994). Pat í v ČR k nejznám jším a nejrespektovan jším organizacím v oblasti
ekologické /environmentální výchovy a vzd lávání pro udržitelný rozvoj. Naše pobočky najdete v
Horním Maršov , v Hradci Králové, v Litom icích, do dubna roku 2016 jsme m li pobočku i v
Trutnov .

Tento spolek je dnes součástí konsorcia SEVER, jehož dalšími členy jsou krom
založené (v r.2012):

n j i jím

St edisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
IČO : 288 31 055
St edisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s.
Kavčí plácek 121/1, Slezské P edm stí, 500 03 Hradec Králové
IČO : 28828984
St edisko ekologické výchovy Litom ice, o.p.s.
Masarykova 35, 412 01 Litom ice
IČO: 28745418
Konsorcium funguje jako seskupení samostatných a sob stačných jednotek s vysokou mírou
vzájemné solidarity a podpory, které spojuje je značka, historie, poslání a služby.
Posláním St ediska ekologické výchovy SEVER je usilovat o prohloubení odpov dného jednání
v či p írod a planet i mezi lidmi navzájem a sm uje k udržitelnému životu prost ednictvím
výchovy a vzd lávání, založených na „5P“:
- prožitku
- praktické činnosti
- participaci
- p ímém kontaktu se sv tem okolo nás
- propojení r zných obor

V naší práci hrají klíčovou roli tyto hodnoty:
- udržitelnost (uvnit i navenek - ve fungování organizace i
okolního sv ta)
- p íroda (p íroda jsme my)

- vztahy (mezi lidmi, lidmi a p írodou, v p írod )
- porozum ní – vzd lávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání
- odpov dnost
Našim hlavním cílem je výchova, vzd lávání a osv ta pro d ti, mládež a dosp lé zejména
v oblasti ekologické/environmentální výchovy, vzd lávání, osv ty a poradenství a výchovy,
vzd lávání a osv ty pro udržitelný rozvoj.
Mezi naše hlavní činnosti pat í vzd lávání d tí, mládeže, pedagogických pracovník , dalších
profesních a zájmových skupin i ve ejnosti, po ádání osv tových a dobrovolnických akcí,
realizace projekt , zam ených na životní prost edí a péči o krajinu. Sv j program realizujeme
na místní, krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni.

Sídlo SEVERu je v objektu památkov chrán ném objektu bývalé fary v Horním Maršov , citliv
zrekonstruované na ekologicky šetrný d m - v dom DOTEK (D m Obnovy Tradic, Ekologie a
Kultury) na adrese Horská 175, Horní Maršov 542 26
IČO: 60153016 DIČ: CZ60153016
Bankovní spojení: 1305225379/0800
E-mail: sever@ekologickavychova.cz Webové stránky: http://sever.ekologickavychova.cz

Pracovišt :
Horní Maršov
DOTEK – D m obnovy tradic, ekologie a kultury:
Horská 175, 542 26 Horní Maršov,
tel.: +420 739 203 205, e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz
Pobytové st edisko pro školy:
Malá ulička 89, 542 26 Horní Maršov,
tel.: +420 739 203 205, e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz
Hradec Králové
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové,
tel.: +420 739 203 209, e-mail: sever-hk@ekologickavychova.cz
Litom ice
Masarykova 35, 412 01 Litom ice,
tel. +420 739 203 212, e-mail: sever-ltm@ekologickavychova.cz
SEVER získal pro parcovišt v Horním Maršov dv prestižní ekoznačky pro ubytovací služby –
evropskou značku “The Flower” a českou značku Ekologicky šetrná služba. Zárove se zde také m žeme
prokazovat značkou Certifikovaný poskytovatel ekologické výchovy, kterou nám na základ auditu
ud lila organizace Sí st edisek ekologické výchovy Pavučina.

Vzd láváme d ti a mladé lidi, žáky a studenty ve školách i ve volném
čase
Základním, st edním a mate ským školám nabízíme krátkodobé i pobytové ekologické
výukové programy zam ené na ochranu a poznávání p írody, ochranu životního prost edí,
udržitelný rozvoj a udržitelný zp sob života. Školy tyto programy využívají p i výuce zejména p i
napl ování pr ezových témat jako je Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana a
Výchova k myšlení v evropských a
Nov vytvo ený program „P íb h krkonošské zručnosti
aneb co um l malý Josífek p ed sto lety a co umíš ty
globálních souvislostech v rámci
dnes?“ hravou formou
p iblížuje využívání místních
školních vzd lávacích program .
p írodních zdroj
v minulosti i současnosti - stará
Vzd lávání d tí a mladých lidí se
krkonošská emesla (hlavn d eva ství a sklá ství) a
snažíme vést p edevším formami
současné regionální výrobky a jejich význam. Klade d raz
založenými na prožitku, praktické
na vyzkoušení r zných postup (nap . ruční výroba papíru,
činnosti, jejich vlastní participaci a
másla), pochopení, jakou obživu umož ovalo místní
bezprost edním kontaktu se sv tem
prost edí p ed sto lety,
a seznámení se současnými
okolo nás. Programy konsorcia
regionálními výrobky, jejich značením a výhodami. Součástí
SEVER ročn zažije n kolik tisíc
je výroba malého dárku tradičními technologiemi.
d tí a mladých lidí.
Programy realizované v roce 2016:
Pobytové:
- 21 pro ZŠ v počtu 13 642,5
účastníkohodin
- 11 pro SŠ v počtu 8 048 účastníkohodin
Denní:
- 29 pro MŠ v počtu 674 účastníkohodin
- 68 pro ZŠ v počtu 2 616,5
účastníkohodin
- 2 pro SŠ v počtu 82 účastníkohodin

Pobytový program “Vítejte v Krakonošov
království” je určen pro 1. stupe ZŠ a pojat jako
procházka po Krkonoších s jednotlivými tematickými
dny. Žáci se v pr b hu týdne potkávají s r znými
badatelskými úkoly - objevují jedinečnost krkonošské
p írody, zkoumají zdravotní stav lesa, zahrají si
simulační hru (p i které zjiš ují, jak správn zacházet se
společnými zdroji), poznají, co je welfare zví at a
vyzkouší si využití a zpracování p írodních produkt či
práci na zahrad .

Na kontakt s p írodou byly zam eny kroužky, víkendovky a tábory, pro d ti i mladé lidi – šlo
nap . o dva b hy Malého tábora pro malé d ti , zimní víkendovku o netopýrech, p edvánoční tábor,
p ím stské tábory v Hradci Králové a Litom icích, vedení kroužku v Krkonoších a D tského
zastupitelstva v Litom icích. Na SEVERu prob hly i praxe pro studenty VŠ.

Vzd láváme vzd lavatele a podporujeme školy a vzd lávací instituce
Klíčovým tématy, jimž se SEVER nejvíce v noval ve vzd lávání učitel i dalších vzd lavatel
(lektor , pracovník v mimoškolním vzd lávání, DVPP apod.) a v podpo e škol a vzd lávacích
institucí byla místn zakotvené učení, výuka v p írod a propojování environmentálního a
globálního rozvojového vzd lávání.
Místn zakotvené učení SEVER rozvíjí a v ČR propaguje v rámci dlouhodobého programu
„Škola pro udržitelný život“, který funguje od r.2004 a zapojuje školy ze všech kraj České
republiky (www.skolaprozivot.cz). V roce 2016 realizovaly tyto školy n kolik desítek místních
praktických projekt , p i nichž žáci pomáhali místu, kde žijí, a zárove rozvíjeli své kompetence
pro udržitelný život, Podpo e učitel v rámci programu „Škola pro udržitelný život“ sloužilo krom
dosavadních materiál i 11 uspo ádaných seminá pro účastníky programu i nové zájemce o
n j, nov vydané metodiky a p íklady školních projekt , konzultace, čtvrtletní elektronický
newsletter "Škola pro udržitelný život" a aktualizace webu www.skolaprozivot.cz. Pod záštitou
ministra životního prost edí a ministryn školství prob hla v rámci programu 23. zá í 2016
v budov MZP v Praze celostátní konference „Učíme se péčí o místo – tvo íme sv t který
chceme“ s cca 100 účatsníky z ve ejné správy, škol i neziskových organizací. Rámcem
praktických místních projekt škol jsou globální Cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable
Development Goals – SDGs).

Další rozvoj programu umožnilo n kolik podporovatel .
Projekt „Mutare Mundi - mladí, obce a místní Agenda 21“ podpo ený z Fondu česko-švýcarské
spolupráce prost ednictvím MŽP byl zam en na posílení participace mladých lidí v komunitním
plánování a realizaci udržitelného rozvoje obcí, ší ení zkušeností s procesy místní Agendy 21 a
pov domí o nich a posílení metodické podpory t chto proces . Cílem bylovyužít práce na

místním udržitelném rozvoji k nenásilnému zvýšení pov domí o „Cílech udržitelného rozvoje“.
Významná byla spolupráce s Informačním centrem OSN v Praze jako hlavním propagátorem
této agendy.
Další rozvoj programu umožnila i dotace Státního fondu životního prost edí na projekt
Stabilizace a rozvoj sít národního programu Škola pro udržitelný život.
Na výuku v p írod byl zam en dvanáctidenní školicí cyklus pro vzd lavatele Praktická
péče o p írodní zahradu společn
s d tmi i významná součást podpory učitel
v Královéhradeckém kraji – každoroční, tentokrát 17. krajská konference EVVO. Pod názvem
„P íroda pod okny“ se konference zam ila na význam kontaktu (nejen) d tí s p írodou,
prob hla 7.-8. íjna 2016 a zúčastnilo se jí na 80 účastník z kraje i zajímavých lektor a host .
Ve dvou sériích praktických dílen konference poskytla účastník m informace a nám ty pro
výuku v terénu ve školách i v mimoškolním vzd lávání. Podobn byla zam ena i 8. regionální
konference pro pedagogy mate ských škol Kapradíčko, zajišt ná v rámci krajské koordinace
EVVO v Královéhradeckém kraji SEVERem Hradec Králové.

SEVER dále vedl školní projekty Školy pro šetrnou turistiku a Modelové klimatické
konference.
SEVER v nuje velkou pozornost vzd lávání pedagogických pracovník . Hlavním cílem je
poskytnout kvalitní metodickou a informační podporu p i začle ování environmentální výchovy
do ŠVP a konzultace p i její praktické realizaci a vyhodnocování.

Vzd lávací programy pro pedagogické pracovníky:
denní:
-17 akcí pro 247 účastník -1454 účastníkohodin
- 2 akce pro 17 účastník - 30 účastníkohodin
pobytové:
11 akcí pro 237 účastník - 6053 účastníkohodin
SEVER po ádal 7. ročník specializačního studia pro školní koordinátory environemntální
výchovy, který v srpnu 2016 úsp šn dokončilo 27 absolvent z Královéhradeckého,
Libereckého a Pardubického kraje.
Dalšími tematickými vzd lávacími akcemi po ádanými SEVERem pro učitele byly nap íklad
seminá e Čtená ská gramotnost v environmentální výchov , a Mindfulness – prevence
stresu, vyho ení a cesta ke zvýšení psychické odolnosti pedagoga, pro lektory
environmetální výchovy pak seminá Modul 1 – Základní kurz environmetální výchovy pro
pedagogy a lektory EV.

Propagujeme ochranu životního prost edí a šetrnou turistiku a
vzd láváme dosp lé
V rámci ekologického poradenství st edisko spolupracuje s ostatními organizacemi Sít
ekologických poraden STEP, jehož je také členem.
V roce 2016 probíhaly v rámci
ekoporadenské činnosti odborné konzultace v otázkách týkajících se životního prost edí a jeho
ochrany. Naši poradci odpovídali na telefonické, písemné i mailové dotazy a poskytovali
konzultace i p i osobních setkáních.
SEVER mj, po ádal na všech pracovištích oslavy Dne Zem , dále nap . akce Férová snídan ,
14. ročník ekofestivalu pod širou oblohou DOTEKY (tentokrát na téma “ P íb hy” a s účastí 250
návšt vník ), NAIFF – filmový festival o domorodých národech, výstavu Místo mého srdce,
Zahradní slavnost, Jablečnou ned li, Vánoční pobejtek..
V Horním Maršov byl celoročn zájemc m k dispozici denn otev ený infokoloniál (informační
a návšt vnické centrum a prodejna místních produkt ) v Dom obnovy tradic, ekologie a kultury
DOTEK. Infokoloniál nabízel informace, poradensví, místních produkt , zážitkové stezky a
questy v okolí, a také pr vodcovské služby – jednak po areálu bývalé fary, včetn interaktivní
hravé expozice „Jak žít a p ežít v p írod i civilizaci“ a p írodní zahrady, jednak nov od srpna
2016 i ve znovuotev eném sousedním kompletn zrekonstruovaném renesančním kostele..
Dále SEVER nabízel prodej Fair Trade výrobk , regionálních produkt a biopotravin, prodej a
p jčování vlastních i dalších publikací a pom cek – včetn e-shopu, prodej
r zných p edm t pro volné využití a radost.

I nadále SEVER rozši oval svou nabídku profesního i zájmového vzd lávání dosp lých. V roce
2016 se s námi mohli vzd lávat pracovníci ve ejné správy, členové a pracovníci neziskových
organizací, pracovníci infocenter, zem d lští podnikatelé či zájemci o ekologicky šetrnou
spot ebu.
Česko-slovensko-ma arský projekt Education for Sustainable Countryside podpo ený
z programu Erasmus+ byl zam en na šetrný turismus, místní produkty a ekologicky šetrné
zem d lství. Projekt má za cíl p edstavit aktuální trendy v t chto oblastech, jak p ipravit sv j
pomoci podnikatel m p ipravit svou službu pro náročné zákazníky, vyžadující šetrnost k
okolnímu prost edí a originální nabídku, i motivovat uživatele služeb k takové poptávce. V rámci
projektu prob hly v roce 2016 čty i seminá e v dom DOTEK a p tidenní exkurze do Ma arska,
další seminá e i společné akce v České republice, na Slovensku a v Ma arsku budou
pokračovat v následujících letech.

Vytvá íme podmínky pro ekologickou výchovu a vzd lávání pro
udržitelný rozvoj
SEVER na zakázku Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí a akčním plánem
EVVO zajiš oval v roce 2016 činnost krajského koordinátora environmentálního vzd lávání,
výchovy a osv ty v Královéhradeckém kraji. PS podporou dalších člen konsorcia SEVER
poskytoval široké spektrum služeb pedagog m, pracovník m NNO, ve ejnosti, ve ejné správ

a

dalším skupinám, zajiš oval administraci Poradního sboru pro EVVO, nabízel konzultace a
metodickou pomoc pro školy, st ediska ekologické výchovy, obce, m sta a další zájemce,
zabezpečoval p ípravu a tisk krajského bulletinu Ekoton, společného katalogu služeb EVVO
v kraji a Kalendá e akcí pro ve ejnost, umož oval školám zapojení do projekt , podporoval
realizaci výukových program

st edisky ekologické výchovy na území kraje, organizoval

konferenci Kapradí a Kapradíčko, spravoval databázi EVVO a webový portál pro ekologickou
výchovu (http://www.ekologickavychova.cz/). V rámci zakázky také SEVER p ipravil návrh
aktualizace Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji s výhledem do roku 2025 a
navazujícího Akčního plánu, které byly následn schváleny zastupitelstvem kraje.
Se SEVERem Hradec Králové o.p.s. jsme návazn na zakázku MŽP z roku 2015 spolupracovali
na projednáváních návrhu nového Státního programu EVVO, který byl v červenci 2016
schválen vládou ČR.
Ve spolupráci s Ú adem práce Trutnov jsme se zapojili do propagační akce Týden vzd lávání
dosp lých.

D m obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK

DOTEK slouží p edevším ke vzd lávacím aktivitám, tedy poskytuje zázemí pro dlouholetou
činnost SEVERu. Zastává i funkci p irozeného společenského a kulturního centra východních
Krkonoš a obce, v níž sídlíme - Horního Maršova a v neposlední ad vytvá í i zajímavé
alternativy v turistickém ruchu prost ednictvím nabídky zážitkových stezek, místních výrobk ,
pr vodcovaných prohlídek areálu, interpretačních program a relaxačn -vzd lávacích pobyt .
V DOTEKu je denn otev eno návšt vnické centrum, které nabízí tematické stezky po okolí,
samoobslužné programy a questy (hledačky). Prodejem místních výrobk a produkt se
snažíme podporovat místní výrobce, lokální produkty využíváme i v naší kuchyni. Celoročn
nabízíme návšt vník m prohlídky zrekonstruované bývalé fary, která slouží jako zajímavá
ukázka propojení historických interiér s moderními ekologicky šetrnými technologiemi. Součástí
prohlídky je i rozr stající se expozice „Jak žít a p ežít v p írod “, která hravou formou seznamuje
návšt vníky s pobytem v p írod .
Zahrada na DOTEK
Zahrada u domu DOTEK získala certifikát P írodní zahrada. Plaketa s ježkem tak potvrzuje její
zodpov dný a šetrný p ístup k místní faun i fló e. Je nejenom místem pro hru, objevování a
meditaci, ale zárove poskytuje i cenné suroviny do farské kuchyn i domov pro místní rostliny a
živočichy. Je voln p ístupná ve ejnosti v dob otevírací doby Infokoloniálu, p es léto od 9-18 hodin,
zbytek roku do 17 hodin. P ije te se podívat a naučte se také zásady správné péče o zahradu – stojí
ti za to!
Certifikát “P írodní zahrada“ označuje taková místa, na kterých nejsou používány pesticidy, lehce
rozpustná minerální hnojiva ani rašelina k úprav a obohacování p dy. Zelenou má naopak tradiční
kompostování, využívání deš ové vody k zavlažování, podpora p irozených stanoviš pro rostliny i
živočichy. V p írodní zahrad proto najdete zeleninové záhony, vodní jezírko nebo kultivovaný
ovocný sad hned vedle nesekané louky nebo koberc trvalek. Práv tyto „divoké“ zóny poskytují
útočišt nejenom pro místní rostliny, ale v podob „domečk “ i pro hady, hmyz, ježky nebo ptáky.
Zahrada DOTEK je typickou venkovskou zahradou horského typu a ve své historii m la p edevším
hospodá skou roli – byla zdrojem obživy pro obyvatele bývalé fary (zeleninové záhony, ovocné
stromy, včelíny, chov dobytka v p ilehlém chlévu). Ani dnes nerezignuje na svou praktickou stránku,
pouze ji dopl uje o herní a vzd lávací prvky. P edevším pro d ti je určen nap íklad dendrofon nebo
model klauzy – tradičního nástroje místních d eva . Pro bližší seznámení se zahradou
doporučujeme využít program P írodní zahrada, který nabízí Infokoloniál v areálu DOTEK.
Rozší ení a zlepšení t chto nabídek umožnily i granty na dva projekty – Environmentální výchova
v terénu a p írodní zahrad (od Královéhradeckého kraje) a Bejvávalo na horách (od MŽP).

Publikujeme a ší íme publikace

Časopis pro ekogramotnost Bedrník začal vycházet v listopadu 2002. Vydávání časopisu
zajiš uje SEVER ve spolupráci se SSEV Pavučina a za podpory Ministerstva životního prost edí
a finančního p ísp vku škol. V roce 2016 byla hlavními tématy čty čísel Blackout, život bez
elekt iny, Od ZOO po zookoutky, Zdravé stravování, Reklama. Vyšlo i jedno mimo ádné
číslo
Ekoton je bulletin EVVO v Královehradeckém kraji. Sever poskytuje technické zajišt ní a
administraci. Vychází 2x ročn a je zdarma.
V roce 2016 SEVER vydal :
P íručka dobré praxe 2016 : P íklady praktických projekt realizovaných školami, které
p ispívají k napl ování cíl udržitelného rozvoje 2015-2030 a místní agendy 21
Škola pro udržitelný život aneb Jak na místní Agendu 21 v praxi -metodická p íručka pro
pedagogy ZŠ a SŠ
Simulační hra Apartmány
Za účelem podpo it p ímou výchovnou a vzd lávací činnost byly vydány SEVER nabídky
vzd lávacích program (nap . společná nabídka program EVVO v Královéhradeckém kraji) a
v rámci projekt či výukových program vznikla ada brožur a pracovních list . Pro osv tu a
informovanost nejširší ve ejnosti byly určeny letáky, plakáty, pr vodce zážitkovými stezkami
apod.
Zap jčovali a prodávali jsme publikace a pom cky pro ekologickou výchovu a vzd lávání pro
udržitelný rozvoj – viz http://sever.ekologickavychova.cz/e-shop/ .

Spolupracujeme
V SEVER je členem Sdružení st edisek ekologické výchovy Pavučina, členem asociace
ekologických organizací Zelený kruh a oborové platformy ekologických neziskových organizací,
členem STEP – Sít ekologických poraden České republiky, členem FoRS – Českého fóra pro
rozvojovou spolupráci a Základním článkem Hnutí Brontosaurus.
Úzce v roce 2016
spolupracoval také nap íklad s Nadací Partnerství, Národní sítí zdravých m st, Informačním
centrem OSN v Praze, adou st edisek ekologické výchovy, ekologických poraden a
neziskových organizací v České republice, ale i ze Slovenska, Polska, N mecka nebo
Ma arska.
M.R.K.E.V. a Mrkvička
Sí M.R.K.E.V („Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy“) podporuje od roku 2001
základní a st ední školy se zájmem o ekologickou výchovu. Sí Mrkvička je určena mate ským
školám a funguje od roku 2007. Na celostátní úrovni ob sít administruje Sdružení st edisek
ekologické výchovy Pavučina, SEVER zajiš uje komunikaci se školami v Královehradeckém a
Ústeckém kraji. Školy dostávají v pravidelných rozesílkách časopis Bedrník a bulletin Mrkvička,
dopl ující metodické materiály a také jsou elektronicky informovány o d ní na poli
environmentální výchovy.

D kujeme…
… pracovník m, kte í na SEVERu v roce 2016 pracovali
… dobrovolník m!
… ostatním člen m konsorcia SEVER
… donátor m a dalším partner m v rámci realizovaných zakázek a grant :
Bazalka s.r.o.,
Česká rozvojová agentura
Ekofarma Bošina Verné ovice
Evropská komise
Hnutí Brontosaurus
Královéhradecký kraj a Krajský ú ad Královéhradeckého kraje
Krajský ú ad Ústeckého kraje
Magistrát m sta Hradce Králové
Místní akční skupina (MAS) Krkonoše
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy
Ministerstvo životního prost edí
Národní sí Zdravých m st
Obec Horní Maršov
SSEV Pavučina
Správa KRNAP
Státní fond životního prost edí ČR
Státní zem d lský intervenční fond
St edisko ekologické výchovy hl.m. Prahy – Toulc v dv r (Botič o.p.s..)
Ú ad práce ČR
Zdravé M sto Litom ice
Základní škola Horní Maršov
Základní škola Na Valech Litom ice
INEX-SDA
… všem ostatním, kte í s námi v roce 2015 spolupracovali!

Finanční část

viz p ílohy

Projekty realizované v roce 2016
EVVO v terénu a v p írodní zahrad
Poskytovatel: Královéhradecký kraj
Výše dotace (Kč): 95 000,Realizace workcampu
Poskytovatel: INEX- Sdružení dobrovolných aktivit
Výše dotace (Kč): 73 045,-

Mutare Mundi-mladí,obce a místní Agenda 21
Poskytovatel: Ministerstvo životního prost edí
Výše dotace (Kč): 1 841 321,Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
Poskytovatel: Královéhradecký kraj
Výše dotace (Kč): 104 000,-

Zahrada na DOTEK
Poskytovatel: Nadace Partnerství
Výše dotace (Kč): 130 095,Stabilizace a rozvoj sít národního programu Škola pro udržitelný život
Poskytovatel: Státní fond životního prost edí
Výše dotace (Kč): 1 860 000,Bejvávalo na horách - vycházky s pr vodcem za p írodou, kulturou a historií
Poskytovatel: Ministerstvo životního prost edí
Výše dotace (Kč): 190 300,Education for Sustainable Countryside
Poskytovatel: Erasmus +
Výše dotace (EURO): 116 415
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