Rychlé
granty
Chcete aktivně
reagovat na:
 nečinnost samosprávy
a plýtvání veřejnými
prostředky?
 čachry s územním
plánem?
 záměry pustošivých
novostaveb ve vašem
okolí?
 nezájem zastupitelů a
pasivitu sousedů?
 ubývající zeleň, špatný
vzduch nebo nadměrný
hluk?

………………………...
www.nadacevia.cz/rychlegranty

Máme pro vás
Rychlé granty!
Jednoduše dostupné prostředky
na ochranu veřejného zájmu
ve vašem okolí.

O co nám jde?
Podporujeme rozhodovací
procesy se zapojením veřejnosti
a otevřenou věcnou diskusi
o tématech veřejného zájmu
v konkrétních lokálních kauzách.

Hledáme projekty, které:
 podporují aktivní zapojení
občanů a občanek do
veřejného života na lokální
úrovni.
 jsou krátkodobé a vznikají jako
odpověď na nečekané změny
či vyhrocené situace
v komunitách.

………………………..
O Rychlý grant
lze požádat ve chvíli, kdy
je nezbytná okamžitá
reakce a kdy by měla
nečinnost výrazně
negativní důsledky
pro dotčenou komunitu.

………………………..

Komu jsou Rychlé granty určeny?
Odvážným občanům a občankám, kteří se
aktivně podílejí na veřejném životě své obce
a hájí svá práva.
Kdo jsou oprávnění žadatelé?
Nestátní neziskové organizace a neformální
skupiny alespoň tří osob.
Jsou Rychlé granty opravdu rychlé?
Posuďte sami.
 Uzávěrka je každý měsíc, vždy ve čtvrtek
po zkoušce sirén (zpravidla první čtvrtek
v měsíci).
 Výsledky oznámíme po zasedání
hodnoticí komise, zhruba 2 týdny po
uzávěrce; v mimořádném případě je
možné projednat projekty per rollam.
Na co lze Rychlé granty použít?
 Plánování a organizaci informačních
kampaní k aktuálním kauzám
 Odborné posudky, poradenství a
konzultace
 Petiční akce a místní referenda
 Právní služby a náklady spojené se
soudními spory a další
Co je potřeba splnit?
 Projekt se týká ochrany veřejného zájmu
v konkrétní lokalitě a splňuje hodnotící
kritéria.
 Žadatel/ka konzultuje předběžný
projektový záměr s manažery Nadace Via
před podáním žádosti.
 Projekt podává zástupce/zástupkyně
nestátní neziskové organizace či
neformální skupiny alespoň tří osob.
 Projekt je podán předepsaným způsobem
a na předepsaném formuláři, který je
kompletně vyplněn.
 Projekt začíná nejdříve dnem podání
žádosti a trvá maximálně 6 měsíců.
 Žádaná částka činí maximálně 40 000 Kč
(není nutné spolufinancování projektu).
 Projekt je realizován na území ČR.
Co nabízíme?
 maximálně 40 000 Kč na jeden projekt
 minimálně 900 000 Kč na rok 2018
 nefinanční podporu ve formě vzdělávání,
sdílení zkušeností a odborných
konzultací
Z čeho je program financován?
 z daru Bader Philanthropies
 z daru od Nadačního fondu proti korupci
 z příspěvků od individuálních dárců a
z výnosů Dobročinné aukce Nadace Via

Jak postupovat?

1 Záměr
Uvažujete o žádosti o Rychlý grant?
Máte téma a nejste si jistí, zda zapadá?
Přečtěte si pozorně podmínky v tomto
dokumentu a vždy konzultujte
předběžný projektový záměr s
manažery programu. Kontakty
naleznete na
www.nadacevia.cz/rychle-granty/

2 Před podáním žádosti
Vyplňte formulář žádosti a zašlete jej
manažerům programu. Manažer/ka
programu se vám ozve se zpětnou
vazbou, zodpoví vaše otázky a je
možné, že vás požádá o doplnění nebo
úpravu textu žádosti. Připravte
nepovinné přílohy – doplňující
informace k řešenému problému
(naskenované výstřižky z tisku, odkazy
na články týkající se kauzy, odborné
posudky, fotografickou dokumentaci
apod.).

3 Podání žádosti
Pošlete vyplněný formulář, případně
i nepovinné přílohy, elektronicky na
adresu rychly.grant@nadacevia.cz
(jedním e-mailem, v max. velikosti 10
MB). Přijetí e-mailu vám bude
potvrzeno automatickou odpovědí; v
případě, že žádnou odpověď
nedostanete, prosíme, ozvěte se nám.

……………………….
Veřejný prostor je dialog!

