Program STARTÉR 2021
Podmínky a pravidla grantového programu MAS svatého Jana z Nepomuku

Cíl programu:
-

-

podporovat projekty mladých, které si sami navrhnou a které mají pozitivní dopad na své okolí
(přispějí k řešení místních problémů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj
kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, dobrovolnictví,
vzdělávání, spolupráci apod.),
podporovat nové aktivity realizované mladými.

Kdo může žádat o grant:
-

-

-

skupiny mladých ve věku do 30 let, kteří dokážou sestavit projektový tým minimálně o dvou
členech.
jeden z členů týmu starší 18 let musí být stanoven jako zástupce týmu, který bude podepisovat
smlouvu a bude jeho formálním příjemcem. V případě, že v týmu ani jeden člen nedosahuje
věku 18 let, najde si tým garanta, který za ně smlouvu podepíše,
žadateli jsou neformální projektové týmy mladých, ty mohou spolupracovat s formálními
organizacemi, pokud ovšem formální organizace bude využívat váš tým k získání podpory na
vlastní činnost, projekt podpořen nebude,
mladí, kteří žijí, studují, pracují, či jsou jinak aktivní a budou realizovat svůj projekt na území
MAS svatého Jana z Nepomuku (Realizace projektu mimo vymezené území není povoleno!).

Území je vymezeno obcemi: Borovno, Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Louňová,
Měcholupy, Mileč, Milínov, Míšov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nové
Mitrovice, Polánka, Prádlo, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy.

Časový harmonogram programu
-

Příjem projektů do 3.10.2021 v kanceláři
(www.mas.nepomucko.cz)
Realizace projektů do 31. 12. 2021
Předložení závěrečných zpráv do 31.1.2022

MAS

svatého

Jana

z Nepomuku

Na co by měly být vaše projekty zaměřeny:
-

svůj projekt si navrhujete a realizujete sami, záleží tedy především na vaší fantazii, potřebách a
příležitostech, které vidíte ve vašem okolí a vašich možnostech
nepodporujeme projekty podnikatelské a komerční, projekty s politickým či ideologickým
zaměřením a projekty společensky škodlivé,
projekty by měly být postaveny na základních principech metody LEADER - inovativnosti,
spolupráci, partnerství a aktivizaci od spodu.
Inovativnost spočívá ve zkoušení nových věcí, testování netradičních aktivit a „šíleností“
v pozitivním slova smyslu. Preferovat budeme v území MAS nové a netradiční aktivity.
Spolupráce je postavena na aktivním zapojení partnerů do realizace projektů. Partneři mohou
být obce, podnikatelé, zástupci neziskového sektoru i z řad aktivní veřejnosti. Aktivnost
spolupráce je nezbytnou podmínkou, pouhé vyjádření podpory je nedostačující a ke skutečné
spolupráci má hodně daleko. Nezapomeňte, že opravdová spolupráce je postavena na
oboustranné prospěšnosti.
Aktivizace od spodu vychází z předpokladu, že veškeré náměty by měly vycházet z myšlenek a
podnětů zúčastněných osob, tedy zdola, nikoliv nařízením nějaké vyšší autority shora.

Přihlášení a hodnocení projektů

- projekty se přihlašují doručením (osobně, poštou, či e-mailem) vyplněného formuláře „Žádosti
o grant na projekt z programu MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2021“ do kanceláře
MAS svatého Jana z Nepomuku, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí nebo na e-mailovou
adresu (mas.nepomucko@seznam.cz) do 3. října 2021 (rozhodující je termín doručení na MAS),
- neúplně vyplněné žádosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny,
- hodnocení projektů provádí výběrová skupina MAS na základě hodnotících kritérií,

- výběrová skupina MAS si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelných případech rozhodnout o
nepodpoření jakéhokoli projektu.

Hodnotící kritéria – kritéria pro hodnocení projektů komisí MAS

1. Inovativnost - projekt zahrnuje v území MAS nové a netradiční aktivity, prvky, přičemž jejich
uplatnění je možné v kterékoli části projektu – max. 10 b.
2. Spolupráce – do realizace projektu jsou aktivně zapojeni partneři, případně místní obyvatelé.
Partnery mohou být obce, podnikatelé i neziskové organizace – max. 10 b.
3. Vznik projektu od spodu – projektový záměr vznikl z iniciativy místních mladých lidí, není tedy
plněním zadání „na objednávku“ třetí osoby, či subjektu - max. 10 b.
4. Dobrovolnická práce na realizaci projektu – míra odvedené dobrovolnické práce na realizaci
projektu samotnými realizátory, případně partnery projektu – max. 10 b.
5. Dopad realizace projektu na okolí – projekt má pozitivní dopady na další obyvatele, nejen na
samotné realizátory. – max. 10 b.
6. Propagace MAS – projekt propaguje MAS v území. – max. 10 b.

Další podmínky programu:

podporovat budeme pouze neinvestiční, tzv. měkké projekty (například pořádání akcí, realizace
aktivit),
- předpokládaná výše grantu pro rok 2021 je 10 000 Kč/projekt, komise MAS může ve zvláštních
případech rozhodnout o navýšení přiznané podpory,
- součástí výdajů projektu může být i pořízení vybavení nutného pro realizaci projektu,
z poskytnuté podpory, k tomuto účelu může být využito maximálně 50 %,
- členové projektového týmu pracují na projektu dobrovolně, tzn. bez nároku na honorář (nesmí
být součástí výdajů projektu),
- jeden projektový tým může přihlásit pouze jeden projekt, přičemž členové jednoho
projektového týmu nemohou být zároveň členy jiného projektového týmu,
- s realizátorem projektu bude uzavřena smlouva,
- finanční prostředky budou poskytnuty před realizací projektu na základě smlouvy,
- v případě, že žadatel nebude projekt realizovat podle žádosti a podle smlouvy, musí
poskytnutou podporu vrátit,
- žadatel musí za projekt napsat závěrečnou zprávu a poskytnout doklady o využití grantu
(zejména fotodokumentaci).
-

Kontaktní údaje a konzultace k projektům:
adresa: MAS svatého Jana z Nepomuku,
nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
e-mail: mas.nepomucko@seznam.cz
kontaktní osoby: Adéla Mašková tel. 724379935, Michal Arnošt tel: 732238702

