MINI-GRANTY NA KOMUNITNÍ PROJEKTY
Jste parta mladých lidí (15–35 let), kterým není lhostejná
klimatická změna? Nadějí na její řešení jsou činorodí lidé
a jejich kreativní nápady. Máte takový nápad a toužíte
ho zrealizovat? Nabízíme vám v rámci projektu 1Planet4All
8 000 Kč na realizaci komunitního projektu s tématem
klimatu.
Sestavte se svými spolužáky, přáteli ze sousedství nebo
s vaší partou tým a ve spolupráci s místními učiteli, lidmi
z obce či lokálními firmami přispějte k ochraně klimatu.
Při tvůrčím procesu zjistíte, že i malé komunitní projekty
mají velký dopad a smysl, protože „pozitivní posun planety
probíhá jen formou řady malých rozhodnutí a kroků
správným směrem” (Jonathan Ledgard, britský odborník
na umělou inteligenci).

Návod na získání mini-grantu na váš komunitní projekt

1.

SESTAVTE PLÁN KOMUNITNÍHO
PROJEKTU, KTERÝ SPLŇUJE
NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA:

Klimatická změna je ústředním tématem projektu, který
se dále zaměřuje na konkrétní cíl v této oblasti. Dílčí téma
vašeho projektu je třeba propojit s tématem klimatické změny
(např. na úrovni příčin/důsledků/řešení atd.) a toto propojení
také komunikovat navenek (komunitě, veřejnosti, účastníkům
projektových aktivit).
Rozvoj komunitního života v místě, kde žijete, a posílení
vazeb mezi členy komunity s ohledem na téma klimatické
změny je cílem projektu. Projekt má být zaměřen na konkrétní
skupinu, místo. Z prospěchu projektu nesmí být předem
vyloučené žádné skupiny obyvatel ani nesmí přinášet
negativní dopad pro nezapojené skupiny. Pozn. v rámci výzvy
nelze žádným způsobem podpořit projekty propagující násilí
nebo porušující lidská práva a pravidlo veřejné prospěšnosti.
Potřeby komunity a cílové skupiny či zjištěné problémy
v místě stojí v jádru projektu společně s tématem klimatické
změny. Projekt vychází z mapování komunity a potřeb místa /
cílové skupiny a zároveň z vlastní motivace týmu.
Zapojení partnera, který sdílí myšlenku projektu, je důležité
pro získání širší podpory projektu a pro jeho komunitní rozměr.
Externím partnerem může být např. orgán státní správy nebo
samosprávy, místní spolek, firma. Partner je do projektu
zapojen již během plánování a konkrétním způsobem přispívá
k jeho realizaci.
Zapojení mladých lidí ve věku 15–35 let je klíčovým stavebním
kamenem projektu. Mladí lidé jsou hlavními tvůrci projektu,
rozhodují o tématu, plánují a realizují projekt. Uznatelnými
žadateli o finanční podporu projektu jsou:
• Neformální skupina mladých lidí ve věku 15–35 let, pozn.
u mladších 18 let je potřeba domluvit zástupce 18+.
• Školní tým o min. 3 členech.
• Nezisková organizace (spolek, sdružení mladých lidí), která
má více než 50 % členů ve věku 15–35 let. Pozn. mini-granty
neslouží pro podporu činnosti profesionálních organizací.
Formulář pro vyplnění Plánu a Rozpočtu komunitního
projektu naleznete spolu s tipy, jak je vyplnit, na stránkách:
www.clovekvtisni.cz/mladi-chrani-klima-8180gp

2.

PŘIPRAVTE ROZPOČET
KOMUNITNÍHO PROJEKTU

Rozpočet komunitního projektu je nedílnou součástí tohoto
plánu. Rozepište náklady, na které plánujete čerpat příspěvek
z projektu 1Planet4All. Náklady musí přímo souviset s realizací
komunitního projektu a aktivitami (hlavními výstupy)
uvedenými v Plánu komunitního projektu.
Prostředky je možné čerpat na materiál, služby, odměny
externím lektorům a odborníkům, fotografa/filmování, grafiku,
tisk atp. Mezi neuznatelné náklady patří – odměny členům
týmu vč. učitelů. Rozpočet podléhá schválení ze strany
organizace Člověk v tísni. Maximální výše podpory, o kterou
lze žádat, je 8 000 Kč.
Finanční podporu lze udělit skupině / jednotlivci pouze
jednorázově, nikoli opakovaně. Finanční prostředky mohou
být využity pouze pro účely realizace projektu na základě
dobrovolnické činnosti (nelze je využít k vyplacení odměn
realizačnímu týmu). Nevyužité finance je skupina povinna
vrátit poskytovali mini-grantu.

3.

ZAŠLETE PLÁN A ROZPOČET
ORGANIZÁTORŮM KE SCHVÁLENÍ

Termíny pro přijetí Plánu komunitního projektu (včetně
přílohy Rozpočet) se zasílají elektronicky organizátorům
projektu k následujícím datům: 30. 11. 2021, 31. 1. 2022,
31. 3. 2022, 31. 5. 2022, 31. 7. 2022, 31. 9. 2022, a to na adresu
magdalena.firtova@pinf.cz. Do poloviny následujícího měsíce
od doručení plánu vám pošleme komentáře k zapracování
a do konce měsíce získáte finální rozhodnutí, zda váš projekt
bude podpořen. Realizace projektu tak může začít nejpozději
měsíc po uzávěrce, ke které jste projekt podali.

4.

PODEPIŠTE SMLOUVU A ZAČNĚTE
S REALIZACÍ PROJEKTU

Realizace projektu může začít po podpisu smlouvy, poté také
obdržíte schválenou finanční částku. Smlouvu musí podepsat
člen skupiny či jiný zástupce spojený s projektem starší 18 let.
Váš projekt na ochranu klimatu musí být realizován nejpozději
do 30. 11. 2022 v takové podobě, v jaké byl Člověkem v tísni
schválen. Při propagaci projektu (články, plakáty atd.) je nutné
vždy uvést logo projektu 1Planet4All, logo EU a větu „Finančně
podpořeno z prostředků EU”.

5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
PO SKONČENÍ PROJEKTU

Závěrečná zpráva musí být nejpozději měsíc po plánovaném
ukončení projektu zaslána organizátorům vč. fotodokumentace
a vyúčtování. Formulář závěrečné zprávy obdrží všechny týmy,
které získají podporu.
Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou:
a. kopie/originály všech zveřejněných propagačních materiálů/
mediálních ohlasů splňujících povinnou publicitu (uvedení
loga EU a projektu 1Planet4All),
b. alespoň 5 fotek v dobré kvalitě/print scr z on-line akce
nebo záznam akce (neopomeňte, že je třeba získat souhlasy
s pořizováním foto/video záznamu, dle formulace ve smlouvě),
c. přehled o využití finančních prostředků a kopie dokladů.

