Malé granty pro obce
Aktuální potřeby 2019
Podmínky a pravidla grantového programu MAS svatého Jana z Nepomuku
Program Malé granty pro obce „Aktuální potřeby“ MAS svatého Jana z Nepomuku je uskutečněn za
finanční podpory Plzeňského kraje.

Cíl programu:
-

finančně přispět na řešení aktuálních potřeb obcí do 250 obyvatel

Kdo může žádat o grant:
-

obec do 250 obyvatel v území MAS svatého Jana z Nepomuku
seznam oprávněných obcí: Borovno, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Louňová,
Měcholupy, Milínov, Míšov, Mohelnice, Nekvasovy, Polánka, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice

Časový harmonogram programu:
-

-

Příjem projektů do 1. září 2019 poštou nebo osobně na adresu MAS svatého Jana z Nepomuku,
nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí - budova MÚ, 1. patro nebo elektronicky na e-mail
mas.nepomucko@seznam.cz
Uzavření hodnocení a podpis smluv do 30. září.
Realizace projektů 1. září – 31. prosinec 2019,
Předložení závěrečných zpráv – leden 2019.

Na co by měly být vaše projekty zaměřeny:
-

předpokládáme drobné projekty řešící akutní místní potřeby – např. opravy, náhrada vybavení,
vyčištění studny, apod.
projekty mohou mít ale i zaměření kulturní, společenské, historické, sportovní, vzdělávací,
ekologické, pomoci spoluobčanům a další,
hlavní tedy je, abyste dobře posoudili a vysvětlili naléhavost předloženého projektu, která může
být v každé obci jiná
předpokládá se určitá míra tzv. udržitelnosti – projekt nebude pouze jednorázový, ale jeho
výsledek se bude využívat dlouhodobě, nebo bude mít vliv na určitou skupinu lidí
nepodporujeme projekty podnikatelské a komerční, projekty s politickým či ideologickým
zaměřením a projekty společensky škodlivé,

LEADER
Projekty by celkově měly respektovat principy metody LEADER - inovativnosti, spolupráce,
partnerství a aktivizace od spodu. Následující tři kritéria nejsou povinná. Pokud je ale váš projekt bude
zahrnovat, bude mít výhodu při hodnocení:
-

nové typy aktivit nebo způsobu řešení v území MAS zatím nerealizované (inovativnost)
projekty realizované v partnerství (spolupráce více subjektů, například sdílení zařízení, apod.)
projekty, na kterých se podílí dobrovolníci (zahrnují dobrovolnou práci)

Inovativnost spočívá ve zkoušení nových věcí, testování netradičních aktivit a „šíleností“ v pozitivním
slova smyslu. Výhodu budou mít v území MAS nové a netradiční postupy a aktivity.
Spolupráce je postavena na aktivním zapojení partnerů do realizace projektů. Partneři mohou být
obce, podnikatelé, zástupci neziskového sektoru, i z řad aktivní veřejnosti. Nezapomeňte, že opravdová
spolupráce je postavena na oboustranné prospěšnosti.
Aktivizace od spodu vychází z předpokladu, že náměty by měly vycházet z myšlenek a podnětů občanů,
zdola, nikoliv nařízením nějaké vyšší autority shora.

Další podmínky programu:
-

předpokládaná výše grantu pro rok 2019 je max. 20 000 Kč, komise MAS může ve zvláštních
případech rozhodnout o navýšení přiznané podpory
celkově je k dispozici nejméně 50 000 Kč.
jedna obec může přihlásit jen jeden projekt
s realizátorem projektu bude uzavřena smlouva a finanční prostředky budou poskytnuty před
realizací na základě podpisu smlouvy
v případě, že se projekt nebude realizovat podle žádosti a podle smlouvy, bude se poskytnutý grant
vracet
žadatel musí za projekt napsat závěrečnou zprávu a poskytnou doklady o využití grantu (zejména
fotodokumentaci)

Přihlášení a hodnocení projektů:
Projekty se přihlašují doručením (osobně, poštou, či e-mailem) vyplněného formuláře „Žádosti o grant
na projekt z programu Malé granty pro obce „Aktuální potřeby“ do kanceláře MAS svatého Jana
z Nepomuku, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, nebo na e-mailovou adresu
(mas.nepomucko@seznam.cz) do 1. září 2019 (rozhodující je termín doručení na MAS).
-

neúplně vyplněné formuláře žádosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny,
tříčlenná výběrová skupina MAS provádí hodnocení projektů na základě zveřejněných hodnotících
kritérií,

výběrová skupina MAS si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelných případech rozhodnout o
nepodpoření jakéhokoli projektu, nevyčerpání celkové částky, a po dohodě s žadatelem rozhodnout o
navýšení nebo snížení rozpočtu projektu. Na poskytnutí grantu není právní nárok.

Kontaktní údaje a konzultace k projektům:
adresa: MAS svatého Jana z Nepomuku, Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
tel.: 724379935, 736405349,
e-mail: masnepomucko@seznam.cz
kontaktní osoby: Adéla Mašková, Veronika Grossová

