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Příloha č. 2 Poskytnuté dotace včetně seznamu náhradníků - schválené Radou Plzeňského kraje
Sml. č.
VT../20

Žadatel

IČO

Název akce/Projekt

I

PDM

Vybudování
bezpečné ukázkové
štoly pro těžbu uhlí

Vybudování výztuže ukázkových chodeb
TH výztuží a dřevěnou výztuží, elektrické
osvětlení chodeb.

150 000

90 000

I

PDM

62935721

Oprava schodů

Oprava schodů včetně zábradlí ke
zpřístupnění diváckých ochozů v areálu
Muzea na demarkační linii v Rokycanech.

150 000

90 000

N

PDM

22710884

Vytvoření produktu
cestovního ruchu
Geobod Rokyta jako
součást
kandidátského
geoparku Královská
Šumava

Vytipování a popsání tras pro koment.
prohlídky, vyškolení lektorů, vytvoření
(mobilní) sezónní expozice, aktualizace
webu, grafické práce a výroba DL letáku,
výroba obsáhlejšího inf. letáku vč. textů a
graf. přípravy.

122 000

90 000

N

PDM

Oživená řemesla v
srdci Šumavy

Praktické funkční ukázky starých řemesel výroba a plavba na vorech, rýžování zlata,
workshop sirkařství, bylinkářství, pečení
chleba, výroba a vypalování keramiky,
zřízení zázemí na IC Rokyta, úprava či
výroba replik starých nástrojů, propagační
leták.

135 000

90 000

N

Vypalovací pec

Pořízení elektrické komorové vypalovací
pece KP 1050 pro výrobu tradiční
kolovečské lidové keramiky.

100 000

80 000

I

100 000

80 000

N

Hornicko historický
spolek
05101352
Západočeských
uhelných dolů

3

Nadace
pozemního vojska
AČR

Šumavský kulturní
27024288
spolek

6

Martin Volf

13884433

7

Ing. Evžen Vaněk

43328351

8

Plzeň 2015,
zapsaný ústav

29109124

9

PDM

110 000

2

5

I/N

148 000

1

Český svaz
ochránců přírody
Rejštejn

Požadovaná
Dotace Kč
částka Kč

Pořízení specifického turistického mobiliáře
- 6 ks vyřezávaných soch, 1 ks lanového
zábradlí s dřevěnými sloupy, 1 ks lanového
prolézacího prvku, 2 ks dřevěných
odpadkových košů, úprava terénu na
naučné stezce, 6 ks dřevěných mobilních
zábran s provazem, 1 ks skleněné výstavní
vitríny na exponáty a 2 ks stojanu na letáky
a brožury.

Vybudování
turistického mobiliáře
Centrum Caolinum
na naučné stezce
Nevřeň,
POD ZEMÍ a
05574692
příspěvková
vybavení expozice
organizace
pro návštěvníky
Centra Caolinum
Nevřeň

4

Popis projektu - účel dotace

Spolek pro
záchranu
49184008
historických
památek Přešticka

Realizace prezentačního videa včetně
Cesty osvobození vytvoření online mapy, tzn. propojení videa
pokračování projektu
s mapovými službami.
Industriální stezka
DEPO2015

Výroba videoprůvodce a navigační mapy po
areálu bývalých dopravních podniků.

150 000

80 000

I

Revitalizace naučné
stezky Se svatým
Vojtěchem okolím
Přeštic

Revitalizace - oprava stávajících
informačních tabulí a značení, Zajištění
bezpečnosti turistů proti pádu kamení,
úprava terénu a kácení, aktualizace a
výroba letáků a jiných propagačních
materiálů vč. grafické přípravy a tisku.

116 000

80 000

N

10

Správa kláštera
premonstrátek v
Chotěšově, z.ú.

Posílení turistické
vybavenosti NKP 06068332
kláštera v Chotěšově
III. etapa

Vybudování a vybavení prostor pro
ubytování návštěvníků kláštera - nábytek
do ložnice, akumulační topidla, sanitární
vybavení, kuchyňská linka, podlahová
krytina, ložní prádlo, dopravné.

150 000

70 000

I

11

Ondřej Urbanec

70724989

Prezentační spot
Šumavské sklárny /
Industriální památky

Vytvoření prezentačního spotu Sklárny na
Šumavě.

150 000

70 000

N

48331872

Zařizovací předměty
výstavních prostor
barokních sýpek
dvora Gigant

Pořízení 7 ks stojanů, cca 5 ks výstavních
skříní a cca 7 ks polic na výstavní
předměty.

100 000

70 000

N

12

Alena Korcová

PDM

PDM

PDM

PDM

1/3

Příloha č. 2
Sml. č.
VT../20

13

Žadatel

Lukáš Kvídera

IČO

Název akce/Projekt

Popis projektu - účel dotace

Požadovaná
Dotace Kč
částka Kč

I/N

PDM

86936514

Pořízení vybavení a zázemí rozhledny
Šťastná věž - 1 ks party stan, 3 ks
plynového tepelného zářiče, 10 ks
Na Šťastnou věž za
venkovních sedacích sestav, venkovního
zábavou i poznáním
ohniště, litinový kotlík s trojnožkou, 12 ks
záhonů s kulturními plodinami včetně osetí
a informačních cedulek.

135 299

70 000

I

PDM

Pořízení mobiliáře a vybavení na akce pro
veřejnost: venkovní stůl 6 ks, venkovní
lavice
12 ks, stojan pro jízní kola 1 ks, skládací
židle 80 ks, odpadkový koš 2 ks, zahradní
stan pro akce, nástěnka informační
popisující – 6.500,-.

150 000

50 000

I

PDM

14

Miroslav Brouček

63955725

Pořízení mobiliáře a
vybavení na akce
pro veřejnost na
zahradě a objektu
NKP bývalého
správního úřadu
chotěšovského
kláštera

15

Plzenecká
železnice, z.s.

26551764

Operace kulhavého
Kabrioletu úzkorozchodné
lokomotivy BN30

Generální oprava náprav a hnacích
řetězových kol historické úzkorozchodné
lokomotivy typu BN 30.

63 000

50 000

I

Židle a věšáky pro
MÁJINO ÚDOLÍ

Doplnění 20 ks židlí a 3 ks věšáků ve
vzdělávacích prostorách a ubytovací
kapacitě Agroenviromentálního
vzdělávacího centra - včelařského areálu
MÁJA.

65 752

50 000

I

PDM

Muzeum hraček a
panenek v Chodové
Plané - Etapa I Rekonstrukce
Rekonstrukce výstavní místnosti v půdních
68777051 výstavní místnosti v
prostorách a vybudování toalet pro
půdních prostorách a
návštěvníky muzea.
vybudování toalet
pro návštěvníky
muzea

75 631

50 000

I

PDM

Muzeum veteránů Zelenohorská pošta

Navigační a orientační cedule a směrovky,
malířské práce, nátěry, opravy omítek,
oprava dlažby, betonování, doplnění
kamerového systému a el.
zabezpečovacího systému, renovace a
konzervace exponátů, popisky k
exponátům, překlady, grafické práce, tisk,
laminace.

92 000

50 000

I

150 000

50 000

I

PDM

16

17

18

Spolek pro rozvoj
včelařství MÁJA

Jiří Sauko

Spolek přátel
starého
Nepomuka

02662469

27025161

19

Pavel Moulis

49185055

Útulna Milínov

Výstavba "Útulny" - objekt ke
krátkodobému ubytování ve volné krajině,
konkrétně na minerální vlnu vč. folií a
lepenek, 2 x okno a 2 x dveře, solární
systém a elektroinstalační materiál.

20

Regionální
vzdělávací a
informační
středisko,
příspěvková
organizace

71234608

Rekonstrukce
ubytovací kapacity 3. etapa

Pořízení lůžkového vybavení - 16 lůžek v
ubytovací části Regionálního vzdělávacího
a informačního střediska Tachov.

96 000

50 000

N

PDM

Asined-b z. s.

Vybudování
sociálního zařízení a
03525368
vybavení pokoje
jezdecké stáje

Realizace koupelny, stavební úpravy,
vybavení pokoje.

93 800

50 000

I

PDM

21
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22

Ing. Eva Krocová
Hof

23

Pod Zelenou
Horou, z.s.

24

Hornickohistorický spolek
z.s

25

Plzeňská
teplárenská, a.s.

26

Ultreia, z.s.

IČO

Název akce/Projekt

Popis projektu - účel dotace

Náklady na materiál (zejména dřevo,
Páteříkova huť 2020
materiál k výrobě skla, sklářské suroviny),
- zpracování skla v
45387656
stavební a jiné práce (příprava palivového
replice sklářské
dřeva a sklářských hmot, obsluha pece a
(páteříkové) peci
dalších zařízení, doprava - přesun osob.

Požadovaná
Dotace Kč
částka Kč

I/N

115 000

50 000

I

Pořízení 6 ks informačních tabulí a nákup
piana pro expozici.

50 000

50 000

I

Pořízení a instalace 3 ks temperovaných
vitrín a 2 ks akumulačních kamen.

50 000

50 000

I

Instalace nového digitálního učebního
matreriálu (software) včetně jazykových
mutací výukového programu v rámci
informačního centra v ZEVO Plzeň.

91 720

50 000

I

Výroba, vybavení a instalace 12 ks
Poutnické informační
dřevěných samoobslužných poutnických
22720162
budky na
dekorovaných budek a výroba 12 ks razítek
svatojakubské cestě
včetně grafického návrhu.

52 800

50 000

N

Vytvoření dvou tras v rámci mobilní
aplikace skryté příběhy s doprovodným
obrazovým materiálem (Prázdninový deník)
a podpůrným webem .

99 400

50 000

N

Pořízení 15 ks umělecky kovaných
informačních stojanů osazených tvrzenými
informačními cedulemi.

150 000

50 000

N

22818740

Stálá expozice
Jakuba Jana Ryby
ve Svatojánském
muzeu Nepomuk

Hornické muzeum
Planá -Temperované
48328511
výstavní vitríny a
elektrické přitápění

49790480

Interaktivní
vzdělávání v rámci
ZEVO Plzeň

PDM

PDM

27

Tripeduca s. r. o.

04721969

Skryté příběhy
Plzeňského kraje Prázdninový deník

28

MAS Radbuza,
z.s.

22897461

MASkou křížem
krážem III

29

Jiří Dufka

75112531

Vybudování
sedlovny pro turisty, Vybudování sedlovny a pořízení a dopravu
koupě mobilních
nových mobilních toalet.
toalet

140 368

50 000

I

PDM

30

Bohumila Steyn
Dufková

72019131

Vybudování
odpočívárny pro
koně na hipostezce

Pořízení dvou dřevěných přístřešků pro
koně a ohradního panelu 3m včetně
dopravy.

122 975

50 000

I

PDM

31

RANCH 79 spol. s
r.o.

03542441

Indiánské týpí na
ranči pro rodiny s
dětmi

Vybudování indiánského týpí o velikosti v
průměru 7 m.

71 135

50 000

N

PDM

3 435 880

1 970 000

celkem
Seznam náhradníků
Žadatel

IČO

Název akce/Projekt

Popis projektu - účel dotace

Požadovaná
částka Kč

I/N

Historická kovárna
Kvíčovice, z.s.

04754565

Expozice
podkovářství a
kovářských archiválií

Expozice podkovářství - krytina, svody,
pilíře; expozice kovářských archiválií vytvoření části schodiště a oprava jeho
původní části.

150 000

N

107 000

N

Vytvoření poznávací hry - koordinace tvorby
produktu, příprava map, vytipování tras a
bodů zájmu, tvorba herního plánu, textů,
Tajemné Pošumaví
Turistická oblast Pošumaví,
korektury, instalace tabulek a kešek, výroba
22741011 – celoroční turistická
z.s.
tabulek s QR kódy, schránky na kešky,
poznávací hra
odměny pro účastníky hry, grafické
zpracování materiálu, tisk herního plánu s
manuálem - brožura 2000 ks.

3/3

