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O PROGRAMU
Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším
cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů,
budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší
vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA!

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM?
peněžní příspěvek ve formě grantu až 40 000 Kč
možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na
portálu Darujme.cz včetně bonusového finančního příspěvku až do výše 20 000 Kč
možnost využít expertní konzultace
možnost účastnit se vzdělávacích seminářů
inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů
hodnoticí komise se schází přibližně jednou za měsíc, takže podpora přijde rychle
několika žadatelům ročně můžeme nabídnout konzultace k plánování kampaně přímo
na místě - služby naší Rychlé roty

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT
skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují a mají chuť spolupracovat
neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
po telefonické konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku
do programu, kterou od nás dostanete
počkat, až se vám ozveme s výsledkem jednání hodnoticí komise, která zasedá
průběžně během celého roku až do vyčerpání finančních prostředků

RYCHLÉ GRANTY
KDY UVAŽOVAT O RYCHLÉM GRANTU?
V mé místní komunitě hrozí zhoršení životního prostředí nebo jiná nepříznivá situace, způsobená
problematickým rozhodnutím či nečinností úřadů, lakem developerů a jiných silných hráčů. Příklad:
chtějí nám zastavět park, zřizují nám za domem skládku, chystají se vykácet alej, zbourat historickou
budovu. Chci se tomu bránit a vím, že je potřeba okamžitě jednat, aby se situace dále nezhoršovala.
Mám představu, co by mohlo pomoci: např. uspořádání veřejné debaty, letáková kampaň, právní
konzultace, zpracování odborného posudku. Kolem sebe mám pár lidí, kteří do toho půjdou se mnou.
Něco už jsme spolu v té věci udělali (např. zorganizovali petici, informovali veřejnost), ale
potřebujeme podporu zvenčí.

NEJČASTĚJI PODPORUJEME TYTO AKTIVITY
veřejné kampaně týkající se dané kauzy
organizace veřejných setkání (vč. pronájmu, facilitace, občerstvení apod.)
právní konzultace, právní služby, právní zastupování
organizace petic a místních referend
zpracování odborných posudků, případně variantních návrhů k diskusi

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ
Základní parametry projektu
projekt sleduje veřejný zájem
projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná
Obsahová stránka projektu
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
Finanční stránka
rozpočet projektu je realistický a hospodárný

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery?
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje
parametry programu. 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.
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. Pakliže vás hodnoticí komise z nějakého důvodů nepodpořila, tak
můžete projekt na základě doporučení přepracovat a podat znovu.
Můžu dostat menší grant, než o jaký jsem žádal/a?
Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky
považuje za neodůvodněné. Zároveň může komise rozhodnout pouze o podpoře projektu formou
zřízení kampaně na Darujme.cz, kdy vám výtěžek zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Je pak na
vás, zda grant za takových podmínek přijmete či nikoliv.
Můžu dát celý rozpočet grantu na jednu položku?
Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Vždy je
dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit širší komunita a spolupodílet se tak
na třeba i finančně nebo prací ve volném čase. Dobrovolnickou pomoc v žádosti určitě vyčíslete.
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.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Která setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu zúčastnit?
Účast na síťovacím setkání je povinná u Komunitních grantů, nikoli u Rychlých grantů. Podstatou
programu Živá komunita není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojení s dalšími aktivními
lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho
projektu. Vzdělávací semináře jsou nepovinné, ale doporučujeme se přihlásit.
Vzdělávací semináře a služby expertů si musím zaplatit?
Ne. Vzdělávání je součást podpory. Každý projekt může absolvovat libovolný počet seminářů a až 5
hodin bezplatných konzultací s expertem na téma, které si zvolí. Je povinné spolufinancování
projektu? 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
hodnoticí komise.
Co si mám představit pod možností založit si fundraisingovou kampaň na Darujme.cz? 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. nevyúčtováváte nám
jejich použití).

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Co vás čeká v případě získání podpory?
podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na váš účet
nabídneme vám možnost vzdělávacích seminářů a konzultací s experty pozveme vás na
síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými
budete moci s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na Darujme.cz, jejíž výtěžek Vám
zdvojnásobíme až do 20 000 Kč
když nám to časové kapacity dovolí, tak vás přijedeme navštívit a podíváme se na výsledky vaší
práce
na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně finančního
vyúčtování grantu

UŽITEČNÉ INFORMACE
Plánuji veřejnou kampaň, jak mám postupovat?
Místní lidi lze oslovit mnoha způsoby, od roznosu letáků do schránek, přes inzerci v místních
novinách nebo na facebooku, až po veřejné setkání nebo propracovanou vícekrokovou kampaň.
Pokud to s veřejnou kampaní myslíte opravdu vážně, nahlédněte do Rukověti zdánlivě bezmocných,
kterou vydala Nadace OSF. Nebo můžete rovnou využít služeb Rychlé roty, kterou tvoří autoři
zmíněné publikace.
Co je to Rychlá rota?
V rámci programu Rychlé granty nabízíme také konzultantskou podporu pro lokální iniciativy.
Podpora konzultantů, kteří přijedou na dva dny přímo za vámi, spočívá v analýze vašeho problému,
stanovení realistického, ale ambiciózního cíle a přípravě podkladů vašich argumentů nezbytných
pro komunikaci, ve zmapování politického prostředí, ve volbě vhodné strategie až po určení
konkrétních aktivit a harmonogramu. Na konci konzultací budete mít jasný plán vaší kampaně, s
konkrétními cíli a kroky. Touto službou můžeme podpořit jen několik iniciativ ročně.
Můj projekt se částečně týká protikorupčních aktivit, jak mám v tomto případě postupovat?
Jedním z dárců a partnerů Rychlých grantů je Nadační fond proti korupci, který podpoří každoročně
několik projektů. Pokud máte podezření na korupční pozadí řešené kauzy, můžete se na NFPK
obrátit také přímo. Protikorupčními tématy na se zabývají také další organizace, jako např. Oživení
nebo Transparency International.
Jak doložím zájem místních lidí o mé téma?
Obvykle žádají o rychlý grant ti, kdo již mohou prokázat, že mají podporu místních lidí.
Nejjednodušším způsobem takového prokázání je petice a počet lidí, kteří ji podepsali. Kromě
standardních podpisových archů lze využít také on-line petice, například na těchto stránkách.
Kam si zajít pro úvodní právní radu?
Pokud chcete žádat o grant na právní služby, výběr právní kanceláře je zcela na vás. Jako úvodní
zdroj informací v začátcích může posloužit on-line Právní poradna od Frank Bold. Najdete zde
odpovědi k tématům, jako je fungování obcí a úřadů, korupce a transparentnost, ochrana před
hlukem, právo na informace, spolky a zapojení veřejnosti, správní řízení, stavební a územní řízení,
územní plánování, životní prostředí. Na stránce jsou také právní manuály a zodpovězené dotazy,
ale také konkrétní vzory a publikace.
Pomůže mi Nadace Via i s odbornými tématy, která řeším ve svém projektu?
Obecně spíše ne, odborné partnery (například zpracovatele různých posudků nebo právní
kanceláře) pro svůj projekt si musíte najít sami. Ale o některých tématech, se kterými máme dílčí
zkušenosti, si s vámi rádi v rámci konzultací popovídáme. Nebo vás nasměrujeme třeba na další
organizace případně doporučíme užitečné publikace.

KONTAKT

zivakomunita@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz
www.facebook.com/
zivakomunita

