
Chcete propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve vaší sousedské komunitě? 
Chcete do svých plánů zapojit své sousedy, místní podnikatele a radnici? 

Právě pro vás je tu Živá komunita! 

Získejte až 100 000 Kč na uskutečnění svého nápadu,  
podporu zkušeného mentora a průběžné vzdělávání.

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří mění své okolí k lepšímu. 

Cílem programu je zlepšování fyzického okolí, života a mezilidských vztahů v sousedských 
komunitách, posilování jejich soběstačnosti a společné identity.

Do programu hledáme aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě,  
potkávat se se svými sousedy a něco společně udělat a zažít.

Sousedskou komunitou rozumíme společenství lidí, kteří jsou propojeni vzájemnými vazbami. 
Spojuje je zájem o kvalitu vzájemného soužití a o podobu místa, ve kterém žijí a působí.

DO PROGRAMU SE MOHOU HLÁSIT:

•	 neformální	skupiny	minimálně	tří	lidí, 

•	 menší neziskovky založené na dobrovolnické práci.

Nemůžeme podpořit inciativy, které byly z grantových programů Nadace Via  
financovány více než jednou.

PODPOŘÍME ROZMANITÉ AKTIVITY V SOUSEDSKÝCH KOMUNITÁCH, KTERÉ: 

•	 jsou postavené na využívání	místních	zdrojů, 

•	 mají potenciál nastartovat	pozitivní	změnu, 

•	 umožní vzájemné	potkávání a spolupráci místních	lidí	a	subjektů	(samospráva, firmy, 
veřejnost, neziskovky, úřady, instituce aj.), 

•	 upevní mezilidské vztahy	v sousedské komunitě.

Projekt musí vycházet  ze sousedské komunity, ve které vy sami působíte a kterou dobře znáte, 
být veřejně prospěšný a zlepšovat život v daném místě. Nápad by měl vzejít z chuti místních 
společně něco změnit. Vaši sousedé musí být do projektu aktivně zapojeni (např. formou 
společného plánování, příprav či veřejných brigád). 

     OŽIVTE S NÁMI SVOJI SOUSEDSKOU KOMUNITU!



CO OD NÁS MŮŽETE ZÍSKAT?

Využijte naší podpory už během přípravy projektu! Nabízíme vám konzultaci vašeho nápadu 
(telefonicky, e-mailem či osobně).

Využijte naší podpory už během přípravy projektu! Nabízíme vám:

•	 konzultaci vašeho nápadu (telefonicky, e-mailem či osobně),

Pokud budete vybráni do programu, získáte od nás ucelenou podporu:

•	 zkušeného mentora,

•	 fundraisingovou pobídku = zdvojnásobení	výtěžku	fundraisingu až do výše 20 000 Kč 
(povinné pro projekty s rozpočtem od 30 000 Kč výše) – k tomu získáte: 

•	 až 4 hodiny hrazené konzultace s fundraisingovým expertem, 

•	 příspěvek na náklady spojené s fundraisingem (3 500 Kč),

•	 grant	až 80	000	Kč,

•	 průběžné	vzdělávání	(nabídka témat souvisejících s realizací komunitních projektů, např. 
mapování sousedské komunity, spolupráce s veřejností, komunikace, propagace, místní 
fundraising) a	prostor	pro	setkávání	s	dalšími	účastníky programu:

•	 úvodní workshop (27. ledna 2017 v Praze, povinná účast),

•	 průběžný	workshop	(červen 2017),

•	 závěrečné	setkání (prosinec 2017, povinná účast).

Celkem máme k rozdělení připraveno 2 388 000 Kč.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLNIT?

Celkové	náklady	projektu nesmí přesáhnout	100	000	Kč.

Naše	podpora může dosáhnout až	100	000	Kč (z toho až 20 000 Kč jako fundraisingová pobídka 
a až 80 000 Kč jako grant). 

Projekty	s	celkovým	rozpočtem	od	30	000	Kč	výše	musí	minimálně	10	%	celkových	nákladů	
spolufinancovat	z	výtěžku	vlastního	fundraisingu. 

Projekt může být realizován v období od 19. ledna 2017 do 18. ledna 2018  
(včetně fundraisingové fáze). 

K přihlášce je třeba přiložit 3	relevantní	fotografie (např. dřívější akce pro veřejnost,  
současný stav daného místa atp.).

Pokud se váš projekt týká úpravy nebo zásahu do určitého objektu či pozemku  
(např. výsadba stromů, obnova památky atd.), přiložte k přihlášce také následující přílohy:

•	 výpis	z	katastru	nemovitostí (stačí stažený z internetu)

•	 písemný	souhlas	vlastníka/ů	s	realizací projektu či smlouva o pronájmu 

•	 závazná	stanoviska	dotčených	orgánů (např. památkáři, orgány ochrany přírody apod.)



JAKÝ JE ČASOVÝ PLÁN PROGRAMU?

Uzávěrka programu Živá komunita bude probíhat čtvrtletně. Aktuální uzávěrka pro vyplnění 
vstupního dotazníku je 8.	prosince	2016. Příjem kompletních přihlášek bude ukončen  
14.	prosince	2016	ve	23:59. 

Spuštění programu: 16. listopadu 2016

Konzultační workshop pro zájemce: 30. listopadu 2016

Uzávěrka pro vyplnění vstupního dotazníku: 8. prosince 2016

Uzávěrka příjmu kompletních přihlášek: 14. prosince 2016

Oznámení výsledků výběru: do 19. ledna 2017

Podpora z programu: 19. ledna 2017 – 18. ledna 2018

Úvodní workshop: 27. ledna 2017

Fundraisingová fáze projektů: 19. ledna – 19. dubna 2017 *

Vyúčtování fundraisingové fáze, udělení finanční podpory: květen 2017 *

Průběžný workshop: červen 2017

Závěrečné setkání: prosinec 2017

* pouze pro projekty s rozpočtem od 30 000 Kč výše

JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT A CO BUDE DÁL, POKUD V PROGRAMU USPĚJETE?

1. Prostudujte si podmínky programu uvedené v tomto vyhlášení. Pokud se podmínky slučují 
s vaším nápadem, do	8.	prosince	2016	popište	stručně	svůj	záměr	ve	vstupním	dotazníku	
(TADY). 

2. Připravte se na konzultaci s námi – zavoláme vám a pobavíme se s vámi o tom, co zamýšlíte.

3.	 Splníte-li podmínky programu, pošleme vám odkaz	na	přihlášku	a	rozpočet	projektu. 
Vyplněnou přihlášku do programu je třeba odeslat do	14.	prosince	2016	do	23:59. Při 
plánování projektu vám pomůže, když si prostudujete kritéria	hodnocení	projektů	(TADY). 
K přihlášce přiložte 3	relevantní	fotografie. Pokud se projekt týká úpravy	nebo	zásahu do 
určitého	objektu	či	pozemku, tak i další	přílohy. 

4. Všechny přihlášky posoudí nezávislá hodnotící komise. Výsledky	výběru vám sdělíme 
nejpozději 19. ledna 2017.

5.	 Pokud v programu uspějete, podepíšeme s vámi smlouvu o podpoře až na 1 rok (v období od 
19. ledna 2017 do 18. ledna 2018).  

6.	 Potkáme se na úvodním workshopu (27.	ledna	2017	v	Praze), kde dostanete k  ruce 
zkušeného	mentora/mentorku. Mentor/ka je připraven/a věnovat vám a vašim projektům až	
20	hod., sdílet s vámi své zkušenosti a pomoci vám s dosahováním vašich cílů.

7. Pro	projekty	s	rozpočtem	od	30	000	Kč	výše:

A. Váš projekt začíná fundraisingovou	fází (až 3 měsíce). Vaším úkolem bude získat 
alespoň 10	%	z	celkových	nákladů	projektu v rámci fundraisingu (dary od lidí či firem, 
výtěžky z benefičních akcí či z prodeje vlastních produktů). K úspěchu vám pomohou 
až 4 hodiny konzultací s fundraisingovým expertem a příspěvek 3 500 Kč na nezbytné 
fundraisingové náklady (např. grafické zpracování letáků, tisk, účty za telefon atd.).

B. Výtěžek fundraisingu vám po řádném vyúčtování zdvojnásobíme, a to až do	výše	20	%	
celkových	nákladů	projektu (fundraisingová pobídka až 20 000 Kč), plus vám přidělíme 
grant	ve	výši	80	%	nákladů (až 80 000 Kč). Následně se budete moci pustit do realizace	
projektu (až 9 měsíců).

Výtěžek	fundraisingové	fáze Fundraisingová	pobídka	
(zdvojnásobení výtěžku)

Grant

Min. 10 % celkových nákladů 
projektu

Až do výše 20 % celkových nákladů 
projektu

80 % celkových nákladů 
projektu

https://goo.gl/forms/kqzOYiANLa9Nm9RE3
http://bit.ly/2f1dLNM


8. V	červnu	2017 se potkáme na průběžném	tematickém	workshopu a v	prosinci	2017 potom 
na	závěrečném	evaluačním	setkání. 

9. S ukončením realizace vašeho projektu vás čeká vyúčtování grantu a vypracování závěrečné 
zprávy. 

Z	ČEHO	PROGRAM	FINANCUJEME?

Program můžeme realizovat díky štědré podpoře manželů	Dvořákových,  
daru manželů	Horákových	a výnosům Dobročinné	aukce	Nadace	Via.

NA	KOHO	SE	MŮŽETE	OBRÁTIT?

Lucie Voláková, 777 221 643, lucie.volakova@nadacevia.cz

Markéta	Doubnerová, 604 515 120, marketa.doubnerova@nadacevia.cz

Veronika	Bröcknerová, 731 873 272, veronika.brocknerova@nadacevia.cz

Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na spolupráci!
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