OBČÁNEK
výzva pro rok 2022 II.
Výzva Občánek umožňuje žákům se aktivně a přímo účastnit aktivit, které sami
vymyslí, navrhnou a později i zrealizují. Prostřednictvím žákovských projektů se mohou
rozvíjet samotní žáci a zároveň přispějí rozvoji svého prostředí, okolí, přinesou změnu
prospěšnou i veřejnosti.
ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast
veřejného života.
Projekty podpořené z tohoto programu v minulém roce lze znovu podpořit pouze
v případě, že přidělená podpora povede k výrazné inovaci nebo výrazné změně a vylepšení
stávajícího projektu.
Je možno podpořit již exitující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby
přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího
projektu.
Místem realizace musí být ORP Pelhřimov.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
* únor 202 – vyhlášení výzvy
* 1. 3. - 30. 9. 2022 – příjem žádostí – žádosti musí být zaslány na email
havlickova@massipka.cz
* 1. - 15. 10. 2022 – obhajoby projektů před komisí (konkrétní termín bude upřesněn)
* 15. 10 - 31. 12. 2022 – realizace projektů
* 1. – 30. 1. 2023 – vypracování závěrečné zprávy
REALIZÁTOŘI
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 žáků v rozmezí od 4. do
9. třídy ZŠ, která musí mít jednoho dospělého garanta staršího 18 let, celkem tedy 5 osob.
Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou veřejné instituce, nestátní neziskové organizace ani
jiné právnické osoby.

MAP II v ORP Pelhřimov - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009719

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ
* na realizaci jednoho nápadu je možno získat maximálně 5.000 Kč
* projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není
vyžadována, nicméně je možná)
* jednotlivé náklady jsou hrazeny na základě fakturace dle domluvy se zástupci jednotlivých
projektů
OBHAJOBA PŘED KOMISÍ
Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisí. Ta následně rozhodne o
přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši.
PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ
Po schválení dotace bude s garantem skupiny (osoba starší 18 let v týmu) podepsáno
prohlášení o realizaci projektu. Následně budou projednány finanční prostředky, jejich
poskytnutí a fakturace. Vyúčtování projektu a závěrečná zpráva budou předloženy dle
stanoveného termínu. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály
účetních dokladů, případně faktury.
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