
 

 

 

 

 

Příloha č. 6 Smlouvy o financování projektu 

 

 

Předpokládaný termínový harmonogram realizace aktivit projektu typu B, C 

Przewidywany harmonogram realizacji działań projektu typu B, C 
 

 

Název projektu/ Tytuł projektu:Voda náš společný mezinárodní poklad 

Registrační číslo/ Numer rejestracyjny: CZ.3.22/3.3.05/09.01317 

Název konečného uživatele/ Nazwa odbiorcy końcowego: Základní škola U Lesa 713, 

734 01 Karviná - Ráj 

 

 

Poř. 

Číslo/ 

Lp. 

AKTIVITA* 

DZIAŁANIE 

TERMÍN (měsíc/ rok) 

TERMIN (miesiąc/ rok) 

1. 
Dohodnutí termínu akcí a jejich náplně Prosinec 2009 

2. Výzva jednomu dodavateli. Předložení cenové nabídky 

k zajištění dopravy žáků do PL na 1 denní akci 

Fa Wawrzyczek , fakturace 

Leden 2010 

3. 
1 akce  pracovní v PL, škola ve Wodzislawi, ŽP Polska 

o ochraně vody a jejím zkoumání 
20.1.2010 Wodzislaw 

4. 
Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

na zajištění dopravy 
Únor 2010 Karviná 

5. Zajištění informačního kanálu na obou stranách v PL a 

CZ 

Únor 2010 

Karviná, Wodzislaw 

6. Výzva jednomu dodavateli, předložení cenové 

nabídky,nákup mikroskopů  

Únor 2010 

7. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

na nákup spotřebního materiálu dle finančního rozpisu 

Fa Astra ,fakturace 

Březen 2010 

8. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

k zajištění dopravy na 3 denní výjezdní akci 

Fa Wawrzyczek, fakturace 

Březen 2010 

9. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

k zajištění ubytování a stravování na 3 denní akci 

 

Rekreační stredisko 

Žermanice,Únor 2010 

10. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

k zajištění dopravy do PL na 3 denní akci 

Fa Wawrzyczek, 

 fakturace Duben 2010 



 

 

 

 

 

11. 2 akce výjezdní v CZ ,Prohlídka lázní, přehrad, odběry a 

zkoumání vody 

24. – 26.3.2010 

                                                                                                              

12. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

k zajištění dopravy na 3  akci do PL 

Fa Wawrzyczek,  

fakturace Březen                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2010 

13. 3 akce  výjezdní do PL, Opole, univerzita v Opole, 

přednášky o vodě a tkoumání vody                         

20. – 22.duben 2010 

Polsko 

14. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

na zajištění dopravy na 3 denní akci v PL 

Duben 2010 

Fa Wawrzyczek 

fakturace Duben 2010 

15. 4 akce výjezdní do PL Ustron, zywiec, zkoumání vody, 

doprovodné akce 

18.-20.květen 2010 

 Polsko 

16. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

na zajištění ubytování a stravování na třídenní akci v 

rámci projektu Září 2010 

Rekreační středisko 

Armáda Dolní Lomná, 

Květen  2010 

17. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

na zajištění dopravy na 5 akci září 2010 

Karviná 

Květen 2010 

18. 5 akce výjezdní okolí Beskyd, návštěva přírodní 

rezervace, vodní sporty ad... 

Beskydy 

30.9.-2.10. 2010 

19. 6 akce pracovní v PL, odběry vody z řeky Olše, její 

zkoumání a závěry 

Karviná 

19.Říjen 2010  

20. Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky 

na zajištění dopravy do PL na 1 denní akci 

Fa Wawrzyczek, fakturace  

Listopad  2010 

21. 7 akce pracovní v PL vyhodnocení získaných poznatků, 

zpracovávání prezentací 

Wodzislaw 

10.11. 2010 

22. 8 akce  pracovní v CZ vyhodnocení získaných 

zkušeností, předvedení prezetací, výstavy prací 

Karviná 

2.12. 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zpracoval (jméno a příjmení)/ Harmonogram opracował (imię i nazwisko): 

Mgr. Alena Cieslová 

Datum/ Data: 24.1.2010 

Kontakt/ Dane kontaktowe: 596311487,mobil +420602742339 

Podpis/ Podpis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* dle potřeby je možno tabulku rozšířit o další řádky/ według potrzeby tabelę można poszerzyć o kolejne wiersze 


