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Burza Filantropie ve Středočeském kraji | Kopie
odeslaného formuláře
Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/stredoceskykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení

Petr Mareš

E-mail

konopiste2014@email.cz
Na tento e-mail bude také přímo zaslána kopie tohoto formuláře s Vaším přihlášeným
projektem.

Telefon

+420 602 296 515

Organizace
Název organizace

Spolek přátel Konopiště

Krátké představení

Spolek přátel Konopiště funguje od r.2011 jako dobrovolné obč.sdružení,se zaměřením na:

organizace

a)uchování zámku a parku v Konopišti pro budoucí generace jako významné historické
památky; podporu rekonstrukce a údržby památek v celém areálu
b)udržování a budování historického povědomí o Konopišti, zvláště ve vazbě na historii
posledních 150 let, na osobu následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda, jeho
působení na Konopišti a Benešovsku;
dosavadní úspěchy: vyhotovení repliky mramorového reliéfu FF s manželkou Žofií pro zámek
Konopiště, pravidelné brigády na údržbu parku (2x ročně), sponzoring Konopiště (nový zvon
na Chvojnu, květinová výzdoba pro zámek), účast na výročních akcích 2014 (2 výstavy,
publikace, Mým národům 2014), zajišť.bezpečnějšího přechodu do parku,publikování v tisku
atd.
Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků...(max. 800 znaků vč. mezer)

Projekt
Název projektu

Vraťme bránu ke vstupu do parku

Stručná anotace projektu

Problematikou vstupu do parku se dlouhodobě zabýváme. 2012:brigádnicky jsme vyčistili
okraj parku u silnice I/3, sloupy původní parkové brány; 2013:iniciovali jsme jednání o
bezpečnějším přechodu přes silnici I/3, výsledkem je snížení rychlosti na 50 km/hod. 2014:
dohodli jsme umístění fototapety vstupu do parku na zdi u I/3, nyní: usilujeme o osazení
sloupů původní kovanou branou z počátku 20.století+doplnění okrasnými dřevinami tak, aby
byl vstup do parku důstojným a lákavým pro návštěvníky.
Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory. (max. 500 znaků vč.
mezer)
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Cíl(e) projektu (SMART), včetně

1)navrácení kované brány v rekonstruovaném stavu na okraj zámeckého parku

smyslu Vašeho projektu

2)optické zakončení východní strany parku podél silnice dosadbou vhodných okrasných
dřevin
Tím dojde současně k efektu "pozvánky" pro potenciální návštěvníky, kteří tímto místem
projíždějí na trase Praha-Tábor a Konopiště dosud nenavštívili.
(max. 1500 znaků vč. mezer)

Cílová skupina (skupiny) projektu
a přínos pro ni - zaměření
projektu
Jiné

Kultura
Cestovní ruch
Nevyplněno
Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.

Popište krátce cílovou skupinu

Osazením kované brány jednak docílíme navrácení k historickému stavu v místě, kam byla
brána po vybudování státní silnice posunuta. Výrazným optickým zkrášlením místa budeme
působit na kolemjdoucí (-jedoucí) s jednoznačnou výzvou k návštěvě Konopiště (synergický
efekt návštěvy Benešova se předpokládá). Proto cílové skupiny – zájemci o historii, přírodu,
ergo podpora cestovního ruchu.
Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat
dosažených výstupů projektu.

Klíčové aktivity projektu

I. Dohoda o podpoře s LČR (jako správcem parku) a Městem Benešov, vč. finanční spoluúčasti
II. Poptávkové řízení s potenciálními partnery pro opravu brány
III. Oprava v kovářské dílně
IV. Doprava na Konopiště a instalace brány
V. Osazení okolního prostoru brány v linii silnice I/3 okrasnými dřevinami
(max. 2000 znaků vč. mezer)

Harmonogram realizace projektu

Poptávkové řízení na kovářské firmy - do konce října 2015
Ad I a II – do konce listopadu 2015
Ad III. – 1. pololetí 2016
Ad IV. – červenec-srpen 2016
Ad V. – září 2016
Začátek a konec projektu, další informace k průběhu.
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Rozpočet projektu

Náklady
rekonstrukce kované brány Kč 90.000
Dopravné Kč 20.000
Okrasné dřeviny Kč 20.000
Náklady celkem Kč 130.000
Zdroje
LČR Kč 40.000
Město Benešov Kč 40.000
Příspěvek donátorů Kč 50.000
Zdroje celkem Kč 130.000
podrobné členění:
- osobní náklady
- materiální náklady
- zařízení a vybavení
- služby
- lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora projektu od donátorů Burzy filantropie celkem (max. 50 000
Kč)

Další zdroje projektu – již máte

Uvedené náklady jsou zohledněny vč. práce, členové Spolku jsou připraveni brigádnicky

nebo jste schopni sehnat další

podpořit výsadbu okrasných dřevin a pomoc při osazení brány, odhadovaný podíl na zdrojích

finanční zdroje na

Kč 10.000.

realizaci/spolufinancování
projektu?

Probíhá poptávkové řízení na kovářské práce, celková cena realizace může být tedy odlišná,
předpokládáme však nižší možnou cenu při zachování kvality díla.
Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.
Uveďte prosím stav jednání – např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace,
apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.

Proč by donátor měl podpořit

Donátor podpoří myšlenku revitalizace konopišťského parku v místě tradičního

právě Váš projekt?

frekventovaného vstupu - branou na promenádní cestu parkem a k zámku. Donátorovi

Co nabízíte donátorům?

nabízíme účast na slavnostním uvedení do provozu, jeho podpora bude uvedena na našich

Nabídnete donátorům nějakou

webových stránkách, FB-profilu, vhodnou formou (pamětní tabulkou) přímo v místě instalace,

formu propagace, reklamy,

v souvislosti s instalací také v tisku.

pokud přispějí na Váš projekt?

Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti, počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete

Co dalšího jim nabídnete?

donátory, jaká je návštěvnost Vašich internetových stránek.

Jste schopni a ochotni

Ano.

prezentovat Váš projekt před

Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování

donátory na Burze filantropie

vašeho projektu?

prostřednictvím power point
prezentace a mluveného slova?
Příloha 1 - logo organizace

SPK_LOGO.jpg - naleznete v příloze
Vložte prosím logo své organizace v jpg, png nebo pdf souboru. Logo bude umístěné na webu
Burzy filantropie u Vašeho projektu.

Příloha 2

brána-001.jpg - naleznete v příloze
Volitelná příloha pro např. dokument s rozpočtem, apod.

Příloha 3

Vizualizace 2.jpg - naleznete v příloze
Volitelná příloha
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