Vyhlášení grantového programu

Podpora ekologické výchovy dětí
v Libereckém kraji
pro rok 2022
Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):





školy všech stupňů (i mateřské),
organizace pracující s mládeží,
jednotlivci,
pedagogičtí pracovníci a další za předpokladu, že jejich projekty (programy) budou zaměřeny na cílovou skupinu.

Z grantového řízení jsou vyloučeny:



politické strany a politická hnutí,
členové správní a dozorčí rady nadace, zaměstnanci nadace a osoby jim blízké.

Cílová skupina:


žáci mateřských, základních i středních škol z Libereckého kraje a organizované skupiny dětí v odpovídajícím věku.

Nadace podpoří:
1.

realizaci praktických ekologických výukových projektů (programů) pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na
práci v terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém
lesa, regionální problémy apod.) a na samostatnou aktivitu dětí. Nadace preferuje vlastní projekty a nepodporuje pouhý
nákup služeb (kurzů, či hotových programů). Vítané jsou zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy,
žáky, rodiče, veřejnost) a projekty s delší časovou návazností.

2.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání. Nadace jim hradí účast v kurzu,
nutnou podmínkou je doklad, že kurz má platnou akreditaci MŠMT ČR. Součástí žádosti o grant musí být popis kurzu s
jeho stručným obsahem.

O jakou částku lze požádat: 5 000 Kč – 20 000 Kč
Termíny realizace projektů: kalendářní rok 2022. Rádi uvítáme i projekty víceleté.
Uzávěrka pro podávání žádostí: 31.1.2022
Jak požádat o nadační příspěvek?
Žádost o nadační příspěvek musí být vyplněna do formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách Nadace Ivana
Dejmala pro ochranu přírody: www.nadaceivanadejmala.cz v sekci Grantové programy - Program ekologické výchovy dětí.
Vyplněné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx nebo .doc.
Co se děje s Vašimi žádostmi?
Vyplněné formuláře žádosti o nadační příspěvek jsou shromažďovány v kanceláři nadace, která provede formální kontrolu až
do okamžiku nejbližšího zasedání správní rady. Poté na svém nejbližším zasedání správní rada rozhodne o schválení, částečném
schválení či neschválení shromážděných platných žádostí.
Co se děje dále?
Do 30 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného rozhodnutí bude se
žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a na jejím základě zaslány schválené finanční prostředky. Po
ukončení projektu předá žadatel nadaci stručnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu, fotodokumentaci na CD nebo přes
www.uschovna.cz či obdobné (ve formátu .jpg) a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků tak, že dodá kopie prvotních
dokladů a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce. Pro vyúčtování a závěrečnou zprávu doporučujeme použít formulář, který je
ke stažení na internetových stránkách nadace v sekci Granty.

