
MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA
Rychlé granty

Veřejný prostor je dialog!

www.nadacevia.cz/rychle-granty/

VADÍ VÁM 

• nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky?
• čachry s územním plánem?
• pustošivé novostavby ve vašem okolí?
• nezájem zastupitelů a pasivita sousedů?
• ubývající zeleň, špatný vzduch nebo nadměrný hluk? 

O CO NÁM JDE?

Podporujeme rozhodovací procesy se zapo-
jením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi 
o tématech veřejného zájmu v konkrétních 
lokálních kauzách.

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

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

KOMU JSOU RYCHLÉ GRANTY  
URČENY?

● odvážným občanům a občankám, kteří se 
aktivně podílejí na veřejném životě své obce 
a hájí svá práva

● nestátním neziskovým organizacím a nefor-
málním skupinám alespoň tří osob 

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…

Máme pro vás Rychlé granty! Jednoduše dostupné 
prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru.
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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 2–3 týdny po uzávěrce

● v mimořádném případě je možné projednat 
projekty per rollam 

CO JE POTŘEBA SPLNIT?

● projekt se týká ochrany veřejného  
zájmu v konkrétní lokalitě a splňuje  
hodnoticí kritéria (.pdf)

● žadatel konzultuje předběžný projektový 
záměr s manažerkou Nadace Via před podá-
ním žádosti

● projekt podává zástupce nestátní neziskové 
organizace či neformální skupiny alespoň tří 
osob

● projekt je podán předepsaným způsobem 
a na předepsaném formuláři, který je kom-
pletně vyplněn

● projekt začíná nejdříve dnem podání žádosti 
a trvá maximálně 6 měsíců

● žádaná částka činí maximálně 30 000 Kč
● projekt je realizován na území ČR

CO NABÍZÍME?

● maximálně 30 000 Kč na jeden projekt
● minimálně 800 000 Kč na rok 2016
● nefinanční podporu ve formě vzdělávání, 

sdílení zkušeností a konzultací
● možnost podpory rozvoje vašeho  

fundraisingu 

JAK POSTUPOVAT?

ZÁMĚR  
UVAŽUJETE O ŽÁDOSTI O RYCHLÝ GRANT?  
MÁTE TÉMA A NEJSTE SI JISTÍ, ZDA ZAPADÁ? 

● přečtěte si pozorně podmínky v tomto  
dokumentu

● konzultujte předběžný projektový záměr 
s manažerkou programu Pavlou Jenkovou:

▪ telefonicky – 732 862 903
▪ e-mailem – jmeno.prijmeni@nadacevia.cz  

– pošlete nám jeden odstavec popisující, 
na jaký problém a jak hodláte reagovat

▪ osobně – po předchozí domluvě  
v Nadaci Via na adrese Dělnická 1324/9, 
Praha 7  (mapa) 

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI
● vyplňte co nejúplněji formulář žádosti (.doc) 

a zašlete jej manažerce programu
● manažerka programu se vám ozve se zpět-

nou vazbou, zodpoví vaše otázky a je možné, 
že vás požádá o doplnění nebo úpravu textu 
žádosti

● připravte nepovinné přílohy – doplňující in-
formace k řešenému problému (naskenova-
né výstřižky z tisku, odkazy na články týkající 
se kauzy, odborné posudky, fotografickou 
dokumentaci apod.) 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
● pošlete vše - vyplněný formulář a nepovin-

né přílohy - elektronicky na adresu  
rychly.grant@nadacevia.cz (jedním  
e-mailem, v maximální velikosti 10 MB); 

● přijetí e-mailu vám bude potvrzeno auto-
matickou odpovědí; v případě, že žádnou 
odpověď nedostanete, ozvěte se nám 
prosím

Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN?

● z daru Bader Philanthropies
● z daru od Nadačního fondu proti korupci
● z příspěvků od individuálních dárců a startov-

ného z běhů pro Nadaci Via 

↓

↓

https://www.google.cz/maps/place/D%C4%9Blnick%C3%A1+1324%2F9,+170+00+Praha+7-Hole%C5%A1ovice/@50.1033598,14.4428473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94b6ba855b75:0xea87239556ce854c!8m2!3d50.1033598!4d14.445036
http://www.nadacevia.cz/wp-content/uploads/2015/10/krit%C4%99ria-pro-hodnocen%C5%9F-Rychl%C4%99-granty.pdf
http://www.nadacevia.cz/wp-content/uploads/2015/10/%C5%BC%C3%ADdost-Rychl%C4%99-granty.doc

