
Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez 
předchozí konzultace s projektovými manažery? 

Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně  
se vám ozveme, zda projekt splňuje základní parametry programu 
a pobavíme se, co konkrétně zamýšlíte. Bez této konzultace  
není možné zaslat přihlášku do programu.

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než 
se vyčerpá roční rozpočet programu Živá komunita. Na stránce 
programu najdete informaci o aktuálně zbývající částce.

Kolikrát mohu 
být v programu 
podpořen/a? 

Maximálně 2x.  
Z projektové žádosti 
musí být ale zřejmý 
rozvoj váš i vašich aktivit. 
Jelikož cílem programu 
je naučit samostatnosti 
a nezávislosti na 
finanční podpoře zvenčí, 
nepodpoříme někoho 
žádající znovu o grant bez
jasné motivace k fundrai- 
singu a viditelných
výsledků předchozího 
projektu.

Které setkání a semináře jsou povinné? 
Co když se nemohu zúčastnit?

Úvodní setkání je povinné. Podstatou programu Živá 
komunita není pouze finanční podpora, ale i vzájemné 
propojení s ostatními podpořenými a s námi. Pokud se 
ho nemůžete zúčastnit vy ani nikdo jiný z vašeho týmu, 
domluvíme se na účasti na dalším nejbližším úvodním 
setkání.

Vzdělávací semináře jsou nepovinné, vnímáme je ale jako 
důležitou součást procesu a celkového rozvoje a budeme 
rádi, když se jich budete účastnit.

Kolikrát se do programu Živá komunita mohu hlásit?

Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, maximálně však dvakrát během jednoho 
kalendářního roku. Pokud vás ale hodnotící komise z nějakých důvodů nepodpořila, těžko vás  
se stejnou přihláškou podpoří příště. Když na doporučení komise přihlášku přepracujete,  
je opětovné podání na místě.

Co když potřebuji 
pro svůj projekt 
méně než 
20 000 Kč? 

Bohužel, o nižší částku 
žádat nelze. Nižší 
podpora nevyváží 
administrační náročnost 
grantového procesu 
(setkání, semináře, 
mentorství atd.)

Je povinné spolufinancování projektu? 

Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až  
o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit 
podporu projektu také z místních zdrojů. K jejich využití 
přihlíží i hodnotící komise.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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Služby mentorů a fundraisingových 
konzultantů si musím zaplatit? 

Ne. Každý projekt může využít až 10 hodin bezplatných 
konzultací s mentorem a 10 hodin s fundraisingovým 
konzultantem. Pokud vyčerpáte svůj objem hodin, 
ale přes to budete chtít dále konzultovat, domluvte 
se s mentorem nebo fundraisingovým konzultantem 
individuálně – určitě se rádi s vámi domluví na příznivé 
ceně – nebo na nich vyzkoušejte fundraising a zkuste 
získat jejich služby zdarma :-)

Proč musím fundraisovat jen přes 
Darujme.cz? 

Darujme.cz je on-line fundraisingový portál, který jsme 
v nadaci vyvinuli pro neziskové organizace. V rámci 
programu Živá komunita budeme administrátory vaší 
kampaně a vy se nebudete muset o nic technického 
starat. Navíc od vás nebudeme potřebovat žádné 
potvrzení o získání darů. Jakmile kampaň ukončíme, 
vyplatíme vám vaši získanou částku + její zdvojnásobení 
až do výše 20 000 Kč formou grantu. Pro vás i pro nás 
je tento systém nejjednodušší.

Můžeme si fundraisingovou kampaň 
založit i mimo program Živá komunita? 

Na Darujme.cz si může dárcovskou kampaň založit 
jen nezisková organizace, která splňuje podmínky 
programu Darujme.cz.

Zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč 
poskytujeme pouze v rámci programu Živá komunita  
a to jak organizacím, tak neformálním skupinám.

Můžu dostat menší grant, 
než o jaký jsem žádal/a? 

Ano. Hodnotící komise má právo 
zkrátit rozpočet při schvalování 
projektu, pokud některé položky 
považuje za neoprávněné. Je pak 
na vás, zda projekt se zkráceným 
rozpočtem budete chtít realizovat 
a podepíšete s námi grantovou 
smlouvu.

Od kdy do kdy si můžu z grantu 
proplácet náklady na projekt? 

Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním 
období. Začátek realizačního období může začínat  
v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období 
musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne 
jeho začátku. Po skončení realizačního období již nelze 
z grantu Živé komunity proplácet vzniklé náklady na 
váš projekt, který samozřejmě může běžet dále.

Co je to fundraising  
a jak souvisí s programem  
Živá komunita? 

Fundraising je způsob získávání 
financí (formou darů od lidí či 
firem, výtěžků z benefičních akcí 
či z prodeje vlastních produktů). 
Prostřednictvím fundraisingových 
konzultantů vás naučíme, jak 
oslovovat místní podnikatele  
a jejich firmy, získat služby  
a materiál zdarma a tím zajistit 
finanční udržitelnost vašich projektů 
bez nutnosti další grantové podpory.

Všem projektům v rámci programu 
Živá komunita nabízíme založení 
dárcovské kampaně prostřednictvím 
portálu Darujme.cz. Její pomocí mů-
žete motivovat lokální dárce – firmy 
i jednotlivce, aby vám zaslali finanční 
dar na podporu vašich aktivit. Pe-
níze, které tímto způsobem získáte, 
zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. 
Tuto kampaň lze založit kdykoliv 
během realizace projektu, nejpozději 
však měsíc před jeho koncem. V den 
ukončení projektu bude uzavřena i 
kampaň. Tímto je možné získat další 
finance na projekt, s kterými lze 
naložit dle libosti (tzn. nevyúčtováte 
nám jejich použití).

Veškeré aktivity spojené s fund- 
rasingem (konzultace, benefice, 
oslovování firem) jsou dobrovolné, 
každopádně budeme rádi, když  
je do vašeho projektu zahrnete.

https://www.darujme.cz/
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