
Hodnoticí kritéria
programu 

Místo, kde žijeme

 



O PROGRAMU

granty ve výši 20 000 – 100 000 Kč 
rychlé granty na obranu veřejného zájmu v maximální výši 40 000 Kč
granty do výše 20 000 Kč
založení kampaně na Darujme.cz včetně zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč 

V rámci programu Místo, kde žijeme, nabízíme 4 základní typy podpory: 

Po vyplnění vstupního dotazníku se během telefonické konzultace společně
domluvíme, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější. O podpoře projektu
rozhoduje následně hodnoticí komise na základě kritérií uvedených níže.



realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě  
projekt je určen pro různé cílové skupiny  
projekt realizují lidé žijící v daném místě nebo s vazbou na danou lokalitu 
v případě konzultací/studií je z projektu patrné, že má do budoucna potenciál na
zlepšení mezilidských vztahů v komunitě a zapojení širokého spektra místních
obyvatel  

projekt se aktivně snaží zapojit co nejširší veřejnost do realizace  
pokud se projekt zaměřuje na hmatatelný výsledek (altány apod.), musí obsahovat i
návazné aktivity, do kterých se může zapojit široká veřejnost (př. slavnostní otevření,
společné grilování, úprava okolních prostor atd.) 
konkrétní a (přesvědčivý) popis zapojení veřejnosti do různých fází projektu 
u konzultací/studií se díváme na potenciál, který to může přinést do budoucna (pokud
se jedná o typ projektu, u kterého není relevantní hodnotit zapojení veřejnosti v rámci
tohoto 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  
v případě konzultací/studií jsou jasně popsané další návazné projektové kroky po
skončení tohoto grantu 
pokud je to pro projekt relevantní - proběhla  před podáním přihlášky odborná
konzultace např. konzultace s odborníkem na dané téma, byla zpracována studie,
žadatel prošel vzdělávacím kurzem apod. 
v případě, že je v přihlášce vyplněna nepovinná otázka “Vliv na životní prostředí”, je
možné zahrnout do celkového dojmu –  např. zhodnotit, zda se žadatel aktivně snažil
eliminovat negativní dopady projektu (Příklady: na sousedské akci se nepoužívá
jednorázové nádobí, je zajištěno vegetariánské občerstvení, u staveb se zachytává
dešťová voda, jsou použity propustné povrchy, jsou vysázeny stromy) 

Hodnoticí kritéria pro výběr projektů podpořených grantem ve výši 20 000 – 100 000 Kč: 

Základní parametry projektu 

Zapojování veřejnosti 

Obsahová stránka projektu 

GRANTY 20 - 100 000 KČ 



rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit  
rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný 
žadatel se snažil pokrýt co nejvíce položek z vlastních zdrojů (např. místní truhlář,
architekt, vlastní materiální vybavení –  zahradnické náčiní, bagr...) 

5 bodů: startovací projekt – v komunitě, kde se doposud nic nedělo vzniká nová
iniciativa, grant by byl prvním impulzem pro změnu v komunitě 
3 body : opakující se projekt –  žadatel už dostal grant v Živé komunitě/Dokážeme víc či
v jiném nadačním programu a podává návazný projekt, který dává další podnět pro
rozvoj komunity či je ze žádosti zřejmé, že se jedná o opakující aktivity podpořené u
různých donorů 
1 bod: “třešnička na dortu” - zaběhlá fungující iniciativa/komunita, grant je pouze
vylepšením stávající činnosti a nikam komunitu výrazně neposune 
u tohoto kritéria je možné využít celou bodovou škálu 1–5 bodů –  pro případ nejasných
hranic jednotlivých kritérií (tedy možné využít i body 2 a 4)

projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům žádosti  
projekt je obsahově slabě napsaný (žadatel nemusí mít zkušenosti s psaním žádostí),
přesto si zaslouží podporu

Finanční stránka projektu 

Fáze, ve které se komunita nachází

Celkový dojem 



projekt svým zaměřením odpovídá programu „Rychlé granty“  
projekt sleduje veřejný zájem
projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu 
situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná

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 

přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu

projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky

Hodnoticí kritéria pro výběr projektů podpořených rychlým grantem na obranu
veřejného zájmu v maximální výši 40 000 Kč : 

Základní parametry projektu 

Obsahová stránka projektu 

Finanční stránka projektu 

Celkový dojem 

RYCHLÉ GRANTY 



realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě  
projekt je určen pro různé cílové skupiny  
projekt realizují lidé žijící v daném místě nebo s vazbou na danou lokalitu  
projekt se aktivně snaží zapojit co nejširší veřejnost do realizace  
v případě konzultací/studií je z projektu patrné, že má do budoucna potenciál na
zlepšení mezilidských vztahů v komunitě a zapojení širokého spektra místních obyvatel 

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  
v případě konzultací/studií jsou jasně popsané další návazné projektové kroky po
skončení tohoto grantu 

popsané využité peněz je adekvátní vzhledem k projektu 
rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný  

projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky

Hodnoticí kritéria pro výběr projektů podpořených grantem do výše 20 000 Kč nebo
založením kampaně na Darujme.cz včetně zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč: 

Základní parametry projektu 

Obsahová stránka projektu 

Finanční stránka projektu 

Celkový dojem 

GRANTY DO 20 000 KČ A
KAMPANĚ NA DARUJME.CZ



Kontakt
 

mistokdezijeme@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz

https://www.facebook.com/misto
kdezijeme 

 


