Program STARTÉR 2019
Cíl programu:
-

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

Proč by vás měl program zajímat:
-

pomůže vám uvést váš nápad v realitu, vyzkoušet si novou činnost
finančně podpoří jeho realizaci (částkou max. 10 000 Kč; celkem je k dispozici 30 000 Kč),
může se pro vás stát „startérem“ k vaší další činnosti, spolupráci s námi a dalšími subjekty a k dalším
dotačním příležitostem

Na co mohou být vaše projekty zaměřeny:
-

-

projekty mohou mít zaměření např. občanské, kulturní, společenské, historické, sportovní, vzdělávací,
ekologické, pomoci spoluobčanům a další,
výhodu budou mít projekty, které přinášejí do obce nebo území něco nového: novou aktivitu, která se ještě
nerealizovala, nebo nový způsob práce s cílovými skupinami
výhodu budou mít projekty, které budou aktivně zapojovat novou skupinu obyvatel (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
projekty by měly být postaveny na základních principech metody LEADER - inovativnosti, spolupráci,
partnerství a aktivizaci od spodu.

Žadatelem může být:
-

fyzická osoba nebo neformální skupina osob
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

Uzávěrka: 1. září 2019, realizace projektů: září-prosinec 2019
Nastartujte se!
Více informací najdete na www.masnepomucko.cz
Grantový program MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2019 je uskutečněn za finanční
podpory Plzeňského kraje
Proč by vás měl program zajímat:

.

-

pomůže vám uvést váš nápad v realitu,

-

finančně podpoří jeho realizaci (částkou max. 10 000 Kč),

- může se pro vás stát „vstupní branou“ k realizaci vašich dalších projektů a spolupráci s
námi.
Na co by měly být vaše projekty zaměřeny:
-

svůj projekt si navrhujete a realizujete sami, záleží tedy především na vaší fantazii,

- kritériem není tematické zaměření projektu, podstatné je, aby projekt byl novou či
netradiční aktivitou a napomáhal zapojení místních obyvatel do veřejného života.
- projekty mohou mít zaměření například kulturní, společenské, historické, sportovní,
vzdělávací, ekologické, práci s dětmi a mládeží, pomoci spoluobčanům a podobně,
- projekty by měly být postaveny na základních „leaderovských“ principech inovativnosti,
spolupráci a aktivizaci od spodu, tzv. bottom up přístup.

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 rodičů a 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.

Program STARTÉR je tu pro vás.

.

