
O CO NÁM JDE? 

Živými granty přispíváme k oživení veřejného      
prostoru v konkrétních ulicích, městských čtvrtích 
nebo městských částech. Chceme spolupracovat      
s lidmi, kterým záleží na tom, jak bude jejich okolí   
vypadat a jaké v něm budou mezilidské vztahy a   
do uskutečnění svých nápadů zapojí různé skupiny 
lidí z místní komunity. 

CO NABÍZÍME? 

 Celkem 850 000 Kč, 

 maximálně 70 000 Kč na jeden projekt, 

 nefinanční podporu ve formě          

vzdělávacích workshopů během celého 

roku, 

 sdílení zkušeností a inspirace s lidmi, 

kteří dělají podobné věci v celé České 

republice, 

 možnost podpory rozvoje fundraisingu 

vaší organizace nebo inciativy. 

KOMU JSOU ŽIVÉ GRANTY URČENY? 

 Lidem, kteří aktivně rozvíjejí a oživují veřejný 
prostor v místě, kde žijí. 

 Nestátním neziskovým organizacím založeným 

na dobrovolnické práci a neformálním          

skupinám aktivních lidí. 

HLEDÁME NÁPADY, KTERÉ … 

 promyšleně oživují veřejný prostor, 

 jsou realizovány v městském prostředí, 

 jsou založeny na dobrovolnické práci členů komunity, 

 reagují na sdílenou potřebu místních lidí oživovaný 
veřejný prostor využívat a dále zlepšovat, 

 během všech fází své realizace zapojí různé skupiny lidí 
a nejsou tedy určeny pouze úzké skupině lidí, 

 v dlouhodobém horizontu přispějí ke zlepšení života 
v dané lokalitě, 

 realizujete jako projekty v období od 1. 10. 2015 do 
30. 9. 2016, 

 jsou ve fázi zrodu nebo rozjezdu a potřebují vstupní 
impulz. 

Z ČEHO JE VŠE FINANCOVÁNO? 

Granty jsou pokryty z darů manželů Dvořákových, advokátní kanceláře Havel, Holásek & 

partners s.r.o. a dalších individuálních dárců a z výnosů nadačního jmění Nadace Via.  

Operační náklady programu financuje kromě výše zmíněných dárců také společnosti Philip 

Morris ČR a.s.  



DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

23. 6. 2015 - vyhlášení Živých grantů 2015 

23. 6. – 16. 7. 2015 - příjem projektových záměrů 

16. 7. 2015 - uzávěrka prvního kola výběru  

17. 7. – 14. 8. 2015 - hodnocení projektových záměrů 

14. 8. 2015 - oznámení výsledků prvního kola výběru 

14. 8. – 15. 9. 2015 - příjem podrobných projektových 
žádostí 

24. 8. – 28. 8. 2015 - workshop pro postupující           
do druhého kola  

15. 9. 2015 - uzávěrka druhého kola výběru 

16. 9. – 7. 10. 2015 - hodnocení žádostí 

do 9. 10. 2015 - oznámení výsledků Živých grantů 

1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 - realizace podpořených    
projektů 

23. 10. 2015 - seznamovací setkání a úvodní seminář 

1. fáze 

 Pokud si myslíte, že se tato grantová výzva slučuje 
s vaším nápadem, vyplňte prosím dotazník na tomto 
odkazu, který vám i nám potvrdí, že do zaměření     
Živých grantů 2015 opravdu zapadáte. Na základě    
dotazníku vám pak zašleme dvoustránkový formulář 
projektového záměru. 

 Vyplněný formulář pošlete spolu s max. 3 fotografiemi 
daného místa elektronicky na  adresu                         
zivy.grant@nadacevia.cz (jedním e-mailem, 
v maximální velikosti 10 MB) do čtvrtka 16. 7. 2015 
23.59 SEČ. 

 Přijetí záměru vám bude potvrzeno automatickou   
odpovědí. 

 O vašem postupu do druhého kola rozhodne hodnotící 
komise – o výsledku vás informujeme nejpozději 
v pátek 14. 8. 2015. 

2. fáze 

 Postoupíte-li do druhého kola výběrového procesu, 
obdržíte od nás formulář podrobné žádosti a rozpočtu 
k projektu. Váš projekt si budete moci spolu s námi 
vyladit na workshopu, který se uskuteční v Brně a 
v Praze v druhé polovině srpna. Formuláře spolu          
s doporučenými přílohami (výstup z průzkumu potřeb 
místních lidí, souhlas majitele objektu či pozemku 
s realizací projektu a prohlášení partnerských           
organizací/osob o jejich realizačním a/nebo finančním 
podílu na projektu) nám pošlete e-mailem do úterý 
15. 9. 2015. 

 Konečné výsledky grantové výzvy Živé granty 2015   

zveřejníme nejpozději v pátek 9. 10. 2015. 

JAK POSTUPOVAT? 

Pokud se budete chtít na cokoli zeptat, prosím kontaktujte Veroniku Bröcknerovou nebo Ondřeje Šindeláře 
telefonicky na číslech 233 113 370 (ústředna) nebo 731 873 272, případně e-mailem na adrese ve formě   
jmeno.prijmeni@nadacevia.cz. 

Co je potřeba splnit v 1. fázi? 

 Váš záměr splňuje zaměření Živých grantů. 

 Projektový záměr je podán do data uzávěrky. 

 Projektový záměr je podán na námi zaslaném  

formuláři. 

 Projektový záměr se týká veřejného prostoru  

v městském prostředí na území České          
republiky. 

 Jeden žadatel se může hlásit pouze s jedním  

projektovým záměrem. 

Co je potřeba splnit ve 2. fázi? 

 Projektová žádost je podána do data uzávěrky. 

 Váš projekt splňuje hodnotící kritéria Živých 
grantů. 

 Žádost je podána na předepsaném formulář. 

 Žádaná částka na realizaci projektu činí       
maximálně 70 000 Kč. 

 Žádaná částka činí maximálně 90 % a             
minimálně 20 % celkových nákladů. 

 Spoluúčast může být zajištěna i formou  

dobrovolnické nebo nehonorované práce. 

https://docs.google.com/forms/d/1OmeF5ibt-5plVi_fryd_ZcjuRR7TSTSfNJgxhTZfmyg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1OmeF5ibt-5plVi_fryd_ZcjuRR7TSTSfNJgxhTZfmyg/viewform?edit_requested=true
mailto:zivy.grant@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/doc/zive-granty/hodnotici-kriteria.pdf

