ŽIVÁ KOMUNITA

ŽIVÁ

Rozhýbejte své
okolí a oživte svoji
sousedskou komunitu

KOMUNITA

Nadace Via podporuje aktivní lidi, kteří chtějí
změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je,
aby se lidé zajímali o veřejný prostor, podíleli se
na zlepšování sousedských vztahů a přispívali
k soběstačnosti místních společenství. Naším
cílem je ŽIVÁ KOMUNITA.

Hledáme a podporujeme všechny,
kdo chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím společných zážitků
upevnit mezilidské vztahy. Stejně tak hledáme a podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě
své obce a hájí svá práva. Pokud víte jak na to, ale chybí vám prostředky, zkušenosti či dovednosti, pomůžeme
vám. Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s těmi,
kdo řeší podobné věci jako vy. Budeme vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu.

Jaké projekty podporujeme?
vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost
a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru
zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu
v konkrétních lokálních kauzách

Co nabízíme všem podpořeným?
peněžní příspěvek ve formě grantu
zřízení dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz a bonusový finanční příspěvek
možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších
podpořených projektů

Kdo se může o podporu hlásit?
skupiny minimálně 3 lidí, kteří si navzájem důvěřují
neziskové organizace založené na dobrovolnické práci

Co je třeba udělat pro získání podpory?
zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
po konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou vám zašleme
počkat, až se vám nejpozději do 6 týdnů ozveme s výsledkem jednání hodnotící komise

Nabízíme 3 typy podpory. Po vyplnění vstupního dotazníku, který
naleznete na webu www.nadacevia.cz/ziva-komunita, se během
konzultací společně domluvíme, jaký způsob podpory je pro váš
záměr nejvhodnější.
Máte nápad, jak nastartovat změny ve svém sousedství? Chybí vám prostor k setkávání? Chcete se dát
dohromady s dalšími lidmi a oživit s nimi místo, kde spolu budete trávit čas? Nebo plánujete jinou aktivitu, do
které zapojíte své sousedy? Pomůže vám náš komunitní grant ve výši až 100 000 Kč.
Chcete se s místním lidmi domluvit na společném postupu proti nekomunikující radnici, netransparentním
změnám územního plánu či záměrům, které znamenají likvidaci zeleně, nadměrný hluk či znečištěné ovzduší?
Nabízíme jednoduše dostupné prostředky ve formě rychlého grantu v maximální výši 40 000 Kč.
Speciální typ pomoci nabízíme zástupcům komunitních projektů, které získaly podporu Nadace Via v minulosti
a nyní potřebují pomoci s udržitelností svých aktivit. Takovým projektům poskytneme dlouhodobý grant ve výši
100 000 Kč dva roky po sobě. Tímto způsobem můžeme podpořit jen několik projektů ročně.

komunitní granty
Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku
společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější
komunitní grant, nabídneme vám:

finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci
dalších podpořených projektů

Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit:
sousedská setkávání a komunitní dílny
oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod.
obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další

Jaké projekty nepodporujeme?
zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví,
které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje)

Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených komunitním grantem:
1. Základní parametry projektu
realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě
projekt je určen pro různé cílové skupiny
projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu

2. Obsahová stránka projektu
v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě

3. Finanční stránka projektu
rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit
rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný

4. Celkový dojem
projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE VYPLŇENÍM VSTUPNÍHO DOTAZNÍKU NA
www.nadacevia.cz/ziva-komunita

rychlé granty
Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku
společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější
rychlý grant, nabídneme vám:

finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších
podpořených projektů
služby tzv. Rychlé roty – dvoudenní návštěva konzultantů přímo na místě a pomoc s plánováním veřejné
kampaně (tyto služby můžeme poskytnout max. čtyřem projektům ročně)

Rychlým grantem mohou být podpořeny např. tyto aktivity:
plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
odborné posudky
poradenství a konzultace
petiční akce
organizace místních referend
právní služby
náklady spojené se soudními spory a další.

Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených rychlým grantem:
1. Základní parametry projektu
projekt zapojuje občany do řešení problému v místní komunitě
projekt sleduje veřejný zájem
projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná

2. Obsahová stránka projektu
jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu a volba prostředků k jeho dosažení
jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
realistická šance na dosažení vytyčených cílů
trvalý dopad aktivit na prostředí a podmínky života dané komunity

3. Finanční stránka projektu
přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu

4. Celkový dojem
projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE VYPLŇENÍM VSTUPNÍHO DOTAZNÍKU NA
www.nadacevia.cz/ziva-komunita

dlouhodobé granty
Speciální typ pomoci nabízíme zástupcům
komunitních projektů, které získaly podporu Nadace
Via v minulosti a nyní potřebují pomoci s udržitelností
svého projektu. Grant je primárně určen na vzdělávání
a nástroje rozvoje, až sekundárně na aktivity.
Vybraným projektům poskytneme:
finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (2 roky po sobě, o podpoře v dalším roce se rozhodne na základě
splnění nastavených cílů projektu)
průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci
dalších podpořených projektů
zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč

Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených dlouhodobým grantem:
1. Potenciál, že dlouhodobá podpora povede v dané komunitě k posílení
spolupráce lidi a různorodých skupin na veřejném životu
komunikaci a důvěru mezi lidmi
soběstačnosti z místních zdrojů
udržitelnosti komunitních aktivit

2. Potřeba řešení projektu v komunitě
3. Smysluplnost současných aktivit – jejich výsledky a dopad na občanskou angažovanost

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE VYPLŇENÍM VSTUPNÍHO DOTAZNÍKU NA
www.nadacevia.cz/ziva-komunita
KOMUNITNÍ
GRANTY

RYCHLÉ
GRANTY

DLOUHODOBÉ
GRANTY

Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na spolupráci!
POTŘEBUJETE PORADIT?
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně najdete na další stránce i na webu www.nadacevia.cz/ziva-komunita.
Pokud ani tam nenaleznete ty správné informace, ozvěte se nám na e-mail zivakomunita@nadacevia.cz.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Mohu vyplnit přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery/kami?
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu a
pobavíme se, jaká podpora by pro vás byla nejlepší. 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?
Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu
je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant
bez viditelných výsledků předchozího projektu.

Kolikrát se do programu Živá komunita mohu hlásit?
Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od
Nadace Via. 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.

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
neodůvodněné. Je pak na vás, zda projekt se zkráceným rozpočtem budete chtít realizovat a podepíšete grantovou
smlouvu.

Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?
Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce
(žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme
zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které
mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).

Můžu dát celý rozpočet grantu na rekonstrukci či vybavení?
Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl
jít na nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt
naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými
brigádami.

Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt?
KOMUNITNÍ
RYCHLÉ
DLOUHODOBÉ
Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat v den podání
GRANTY
přihlášky, ale GRANTY
i později. Realizační období musí býtGRANTY
ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode
dne jeho začátku. Po skončení
realizačního období již nelze z grantu proplácet vzniklé náklady na váš projekt, který samozřejmě může (a doufáme, že
bude) běžet dále.

Které setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu zúčastnit?
Účast na setkání a vzdělávacích seminářích je nepovinná. Vy sami si určujete, zda jsou pro vás přínosné. Nicméně
podstatou programu Živá komunita není pouze finanční podpora, ale vzdělávání a vzájemné propojení s dalšími
aktivními lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu.
Proto budeme rádi, když se jich budete účastnit.

Vzdělávací semináře a služby expertů si musím zaplatit?
Ne. Vzdělávání je součást podpory. Každý projekt může absolvovat libovolný počet seminářů a až 10 hodin bezplatných
KOMUNITNÍ
RYCHLÉ
DLOUHODOBÉ
konzultací s expertem na téma, které si zvolí.

GRANTY
GRANTY
Je povinné spolufinancování projektu?

GRANTY

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

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 seminářů a konzultací s experty se můžete naučit, jak oslovovat místní
podnikatele a jejich firmy, získat služby a materiál zdarma a tím zajistit finanční udržitelnost vašich projektů bez závislosti
na grantové podpoře. Všem projektům v rámci programu Živá komunita nabízíme založení dárcovské kampaně
prostřednictvím portálu Darujme.cz. Její pomocí můžete motivovat lokální dárce – firmy i jednotlivce, aby vám zaslali
finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, 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 fundrasingem (konzultace, benefice, oslovování firem) jsou
dobrovolné, každopádně budeme rádi, když je do vašeho projektu zahrnete.

Musím fundraisovat jen přes Darujme.cz?
Můžete používat jakýkoli fundraisingový nástroj, nicméně v rámci programu Živá komunita vám nabízíme administraci
vaší kampaně přes Darujme.cz, a to jak pro neziskové organizace, tak neformální skupiny. On-line fundraisingový portál
Darujme.cz, který jsme v nadaci vyvinuli, je obecně určen pouze pro neziskové organizace, a pro založení účtu jsou potřeba
dokumenty jako výroční zpráva atd. Ty od vás v rámci Živé komunity nebudeme chtít. 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?
Ano, ale 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.

