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Vyhlášení a podmínky  
podpory z programu  

MIKROGRANTY  
Nadačního fondu Pramen Luhačovice 

Vyhlášení  

Nadační fond Pramen Luhačovice vyhlašuje první otevřené grantové řízení na podporu 
kulturních, komunitních a občanských aktivit v roce 2020. 

Vyhlášení mikrograntů: únor 2020 
Uzávěrka příjmu žádostí: průběžná 
Zveřejnění výsledků: průběžně - na základě individuální komunikace s žadateli 
Realizace projektů: v průběhu roku 2020 
Vyúčtování projektů: do 30 dní po skončení projektu (viz smlouva s příjemcem grantu) 
020 

JAKÉ JSOU CÍLE PROGRAMU MIKROGRANTŮ? 
● Podpora kulturních, uměleckých, komunitních a občanských aktivit menšího rozsahu 

realizovaných na území města Luhačovice.  
● Rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní a společenské nabídky města Luhačovice a okolí a 

zvyšování její dostupnosti.  
● Podpora sounáležitosti s městem, prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí a 

udržení talentů ve městě.  
● Přispívat ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách. 
● Zvyšovat kvalitu veřejného prostoru. 
● Podpora osvěty, informovanosti, vzdělávání.  
● Připomínat významná výročí osobností a událostí z historie města. 

 
JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME?  
Hledáme a podporujeme všechny, kdo chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady 
tvořit a prostřednictvím společných zážitků upevňovat mezilidské vztahy. Stejně tak hledáme a 
podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce, hájí svá práva, podílí se 
nebo aktivně účastní vzdělávání a podobně. 
 
Může se jednat například o (nejedná se o vyčerpávající výčet): 

● vytváření příležitostí a míst k setkávání, k tvorbě nových nebo oživování existujících tradic 
(např. pouliční slavnosti, komentované procházky, oživení ulic a náměstí, pikniky), 

● publikační činnost na kulturně-historická témata s vazbou na město Luhačovice, 
● tématické panelové výstavy ve veřejném prostoru, které upoutají, zabaví a informují 

návštěvníky, 
● akce reflektující významná výročí osobností a událostí z historie města, 
● projekty zvyšující kvalitu veřejného prostoru ve vazbě na kulturní dědictví (např. obnova 

drobných památek, mapování místní historie), 
● benefiční koncerty, plesy a další kulturní akce, 
● obnova neformálních i oficiálních česko-slovenských setkávání a vztahů, které mají v 

Luhačovicích stoletou tradici. 
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JAKÉ PROJEKTY NEPODPORUJEME? 
● zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v 

soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje) 
 

CO NABÍZÍME? 
● finanční podporu až 1-50 000 Kč na vaše aktivity 
● kdybyste měli s něčím problém nebo si nebyli jistí, můžeme pomoci i radou, kontaktujte nás 

na info@pramenluhacovice.cz 

Podmínky podpory 
● Celková předpokládaná částka k rozdělení: 180 000 Kč 
● Minimální výše podpory: 1 000 Kč (včetně) 
● Maximální výše podpory: 50 000 Kč (včetně)  
● Finanční spoluúčast:  

vyžadujeme finanční spoluúčast příjemce grantu na celkových nákladech projektu a to 
minimálně z 10%. To znamená, že grant lze použít na pokrytí max. 90 % celkových 
nákladů projektu.  
Správní rada může udělit výjimku a povinnou výši finanční spoluúčasti vybranému projektu 
snížit nebo zrušit. 
Příklad 1: Při získání grantu ve výši 20 000 Kč očekáváme, že příjemce grantu do projektu vloží další minimálně 
2 222 Kč. 
Příklad 2: Při celkových nákladech projektu 50 000 Kč, může být pokryto z grantu pouze 45 000 Kč. 
Pozn.: finanční spoluúčast může tvořit např. dotace z města, kraje, ministerstva, vlastní 
zdroje, sponzorské dary etc. 

 
KDO SE MŮŽE O PODPORU UCHÁZET? 

● Oprávněnými žadateli jsou jakékoli právnické i fyzické osoby nebo i neformální skupiny 
osob.  

● Jeden žadatel může o podporu z Nadačního fondu Pramen Luhačovice žádat opakovaně, i 
v dalších programech, které fond vyhlásí. 

 
JAK NA TO? 

● vyplnit a odeslat online google formulář žádosti i s přílohami 
nebo  

● stáhnout, vyplnit a odeslat formulář žádosti i s přílohami na e-mail 
info@pramenluhacovice.cz, ke stažení na webových stránkách 
https://www.pramenluhacovice.cz/ke-stazeni/)  

● počkat, až se vám ozveme s výsledkem rozhodnutí hodnotící komise 
 
CO VÁS ČEKÁ V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ PODPORY? 

● podepíšeme s vámi grantovou smlouvu  
● do 15 dní od podepsání smlouvy zašleme příspěvek na váš účet 
● pozveme vás na akce pořádané Nadačním fondem Pramen Luhačovice, kde se budete 

moci potkat s námi, dalšími podpořenými i donory nadačního fondu. 
● přijdeme vás navštívit a koukneme se na průběh a výsledky vaší práce 
● na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně vyúčtování 

grantu, abyste prokázali, zda jste s příspěvkem naložili efektivně, hospodárně a v souladu 
se stanoveným účelem. 
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CO OD VÁS BUDEME CHTÍT? 

● prezentovat, že projekt byl podpořen ze zdrojů Nadačního fondu Pramen Luhačovice. Na 
všech rámci propagačních a prezentačních materiálech projektu příjemce / příjemkyně 
grantu uvede textovou formulaci: „Podpořeno Nadačním fondem Pramen Luhačovice” a 
použije logo fondu (ke stažení na https://www.pramenluhacovice.cz/pro-zadatele/) 

 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA pro výběr projektů podpořených Mikrograntem: 

1. Základní parametry projektu - projekt musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií 
○ posiluje občanskou společnost a komunitního ducha zapojením místní komunity 
○ doplňuje rozmanitost kulturní a společenské nabídky města se zacílením na 

konkrétní cílovou skupinu 
○ projekt realizují lidé s vazbou na Luhačovice a okolí 
○ podporuje rozvoj talentů 
○ napomáhá etablovat se a získávat nové zkušenosti a dovednosti aktérům 

prostřednictvím praxe 
○ přispívá ke kultivaci veřejného prostoru 
○ reflektuje aktuální potřeby občanů města 
○ má osvětový a/nebo vzdělávací charakter 
○ podporuje diskuzi a dialog 

2. Obsahová stránka projektu 
○ v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku 

dosáhnout 
○ z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě 
○ projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě 

3. Finanční stránka projektu 
○ rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit 
○ rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný 

4. Celkový dojem 
○ projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky 

 
KDO PROJEKTY HODNOTÍ? 
Členové správní rady Nadačního fondu Pramen Luhačovice společně s přizvanými nezávislými 
odborníky. 
 
DOTAZY A KONZULTACE 
Podrobné a aktuální informace pro žadatele k podmínkám, vyplnění a odevzdání žádosti o grant 
jsou dostupné na webových stránkách Nadačního fondu Pramen Luahčovice 
(https://www.pramenluhacovice.cz/pro-zadatele/). 
 
Konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem nebo telefonicky koordinátorkou 
programu po celou dobu vyhlášení mikrograntů: 
Jitka Skovajsová 
info@pramenluhacovice.cz 
+420 776 808 090 
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