Ve spolupráci Nadačního fondu Broumov – město kultury
a Agentury pro rozvoj Broumovska vyhlašujeme
2. grantovou výzvu na podporu rozvoje města Broumov
a regionu Broumovsko.

Máme rádi
Broumov(sko)
Grantový program na podporu aktivních lidí,
kteří chtějí rozhýbat broumovský region.
Broumov kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.
Tato grantová výzva má podpořit rozvoj města i regionu tak, aby bylo místem,
kde se dobře žije, kde kvete kultura a dobré sousedské vztahy.
Každý z nás totiž tvoří Broumov(sko).

Zapojte se do výzvy a vymyslete projekt, který oživí Broumov(sko),
rozhýbe sousedy a nastartuje spolupráci s dalšími subjekty.
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Co nabízíme?
grant ve výši 5 000 – 30 000 Kč
inspirativní setkání s dalšími aktivními lidmi
vzdělávací workshopy
metodickou podporu a doprovázení po celou
dobu projektu
pomoc s propagací projektu

Koho podporujeme?
Aktivní lidi nad 26 let
neziskové organizace, školy a školská zařízení, sportovní,
volnočasové a kulturní spolky, divadelní skupiny aj.
neformální skupiny s minimálně 3 členy a členkami
Děti a mladé do 26 let
skupiny či třídy dětí a mládeže, které mají svého zákonného
zástupce
skautské a jiné volnočasové a zájmové oddíly

Jaké nápady podporujeme?
kulturní a umělecké – uspořádejte festival, výstavu, kreativní
workshop aj.
komunitní – založte komunitní zahradu, naučte sousedy péct
buchty podle receptu prababičky či uspořádejte sousedskou
slavnost; propojte různé skupiny obyvatelstva
okrašlovací – vdechněte život starým památkám, květinami
osázejte svou obec nebo vybudujte nové místo pro setkávání
vzdělávací – uspořádejte vzdělávací workshop či živou knihovnu,
začněte psát se sousedy kroniku, zpracujte příběhy nejstarší
generace, vybudujte petánque, pumptrack nebo místo pro
skejtování
přeshraniční – zapojte polské sousedy a vymyslete společný
projekt, který dokáže propojit, něco společně vybudovat apod.

Co naopak nepodporujeme?
akce a projekty, které mají již dlouholetou tradici nebo jsou již na profesionální úrovni
proplácení mzdových nákladů

Rozpočet projektu
žádat můžete na cokoliv, co k projektu potřebujete, ale hodnotící
komise může váš rozpočet zkrátit, pokud některé položky bude
považovat za neodůvodněné
rozpočet musí být tedy hospodárný a postavený z větší části
na dobrovolnické práci
spolufinancování není nutné – je možné žádat až o 100 % celkových
nákladů na projekt
hodnotící komise bude na základě kritérií hodnotit, zda v projektu
přemýšlíte o využití místních zdrojů (např. formou dobrovolnické
brigády, zapůjčení nářadí, získání materiálu aj.)

Na co si dejte pozor
zapojte do projektu širokou veřejnost, nikoliv jen úzkou zájmovou skupinu
projekt můžete realizovat jen na území města Broumova nebo území regionu Broumovska
(viz příloha 1)
pokud budete realizovat projekt na soukromém pozemku k žádosti o grant budete
potřebovat souhlas majitele pozemku či nemovitosti

Harmonogram

3.9. 2022
do 25.9.
30.9.

informační setkání pro žadatele – registrujte se ZDE
vyplňte vstupní dotazník a počkejte na konzultaci s koordinátorkou programu
uzávěrka příjmu žádostí – odevzdejte oficiální žádost o grant, kterou dostanete
po vstupní konzultaci
říjen
zasedání hodnotící komise – výběr finalistů do veřejného hlasování
začátek
vybrané projekty postupují do veřejného hlasování, je potřeba o nich dát
listopadu
vědět známým a zajistit si podporu pro váš projekt
17.-30.11.
hlasování veřejnosti
do 31.12.2022 vyplacení grantu
leden 2023
setkání pro podpořené
jaro 2023
setkání pro podpořené a aktivní lidi z Broumovska

Potřebujte více informací nebo poradit?
Nebojte se ozvat!
Pavla Jenková, koordinátorka programu
tel.: +420 724 039 531
e-mail: pavla.jenkova@aprb.cz
https://www.broumov2028.cz/mame-radi-broumovsko

Příloha č. 1 - Region Broumovsko

