Program STARTÉR 2019
Podmínky a pravidla grantového programu MAS svatého Jana z Nepomuku
Grantový program MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2019 je podpořen z prostředků Plzeňského kraje

Cíl programu:
-

podpořit inovativní, pilotní projekty zaměřené např. na: zapojování obyvatel různého věku do
veřejného života, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod.

Kdo může žádat o grant:
formální i neformální skupiny s trvalým pobytem a působením v 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.
nezisková organizace, příspěvková organizace s působištěm na území MAS svatého Jana z Nepomuku např. škola, školka, DDM, skauti, hasiči a další
-

obec
výhodu budou mít: nové organizace, neformální skupiny osob a nové činnosti zavedených organizací a
obcí

-

Žádající subjekt sestaví projektový tým, jehož členové budou specifikováni v žádosti o grant. Členové
projektového týmu jsou oprávněni jednat za žádající organizaci a prezentovat svůj projekt při veřejné
prezentaci.

-

Jelikož je cílem programu „nastartovat“ aktivity a akce organizované obyvateli bez nutnosti být registrovanou
organizací, žadatelem mohou být i fyzické osoby nebo neformální skupiny osob. Jedinou podmínkou je, že
osoba zodpovědná za projekt musí být zletilá.

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
Veřejné prezentace a hodnocení projektů v týdnu od 9. září 2019, čas a místo konání bude upřesněno,
Realizace projektů září – prosinec 2019,
Předložení závěrečných zpráv – leden 2020.

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
kritériem není tematické zaměření projektu, podstatné je, aby projekt:
o aktivizoval neaktivní obyvatele
o zapojil nové skupiny obyvatel do činnosti vaší skupiny nebo organizace; například: mladí lidé, děti,
nově přistěhovalí, starší lidé; nemyslí se tím, že se pro tyto (nebo jiné) skupiny uspořádá akce, ale
že se přizvou k tomu, aby něco udělali pro sebe i pro ostatní
o inicioval pozitivní změny
Témata projektů: kulturní, společenské, historické, sportovní, vzdělávací, ekologické, pomoci
spoluobčanům a další.
Příklady aktivit: společná jednorázová akce, společná péče o veřejné prostranství, vzdělávací/informační
akce, vzájemná pomoc v rámci obce a další.
Příklady zapojení obyvatel: dobrovolná práce, přispění do občerstvení na akci z vlastní kuchyně/zahrady,
zapůjčením vybavení, finančním příspěvkem, uspořádáním dílčí aktivity jako organizátor (jedno stanoviště
na akci), hudebním doprovodem, pomoc se shánění dalších dobrovolníků, tím že bude o akci informovat,
prezentace, uspořádání dílny a jiné.
výhodu budou mít nové typy aktivit, v území MAS zatím nerealizované
výhodu budou mít projekty, u kterých se dá předpokládat pokračování i po vyčerpání grantu
výhodu budou mít projekty realizované v partnerství více subjektů (ale není podmínkou)
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 zpravidla 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 (dětí, studentů, řadových členů, účastníků volnočasových aktivit), tedy zdola, nikoliv
nařízením nějaké vyšší autority shora.

Další podmínky programu:
-

-

-

předpokládaná výše grantu pro rok 2019 je max. 10 000 Kč, komise MAS může ve zvláštních případech
rozhodnout o navýšení přiznané podpory, celkově je k dispozici 30 000 Kč.
součástí výdajů projektu může být i pořízení vybavení nutné pro vybranou činnost/ pořádání akce,
z poskytnuté dotace k tomuto účelu může být využito maximálně 50 %, nelze pořizovat kancelářské
vybavení ani elektroniku
z grantu nelze hradit občerstvení a pohonné hmoty
osobní odměny nesmí tvořit více než 50 % celkových nákladů projektu
jeden projektový tým může přihlásit pouze jeden projekt, přičemž členové jednoho projektového týmu
nemohou být zároveň členy jiného projektového týmu,
projekty nesmí být politicky, ideologicky, nebo extremisticky zaměřené, nepodporujeme projekty
podnikatelské a komerční
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 poskytnutý grant vrátit,

žadatel musí za projekt napsat závěrečnou zprávu a poskytnout 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 MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2019“ 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,
alespoň jeden člen týmu je povinen se zúčastnit veřejné prezentace projektů. Projekty, které nebudou osobně
prezentovány, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Zastoupení další osobou není možné,
na hodnocení projektů se rovnou měrou podílí 3členná výběrová skupina MAS a žadatelé – projektové týmy
přihlášených projektů.
výběrová skupina MAS provádí hodnocení projektů na základě zveřejněných hodnotících kritérií,
projektové týmy přihlášených projektů hodnotí projekty hlasováním na veřejné prezentaci projektů
celkové hodnocení projektů je dáno součtem pořadí obou hodnocení (výběrová skupina MAS + žadatelé),
výběrová skupina MAS si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelných případech rozhodnout o nepodpoření
jakéhokoli projektu, nevyčerpání celkové částky, po dohodě s realizátorem 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.: 602 334 882
www.masnepomucko.cz
e-mail: mas.nepomucko@seznam.cz
kontaktní osoby: Adéla Mašková tel. 724379935, Veronika Grossová tel 736405349

