POMÁHÁME VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021
výzva k podání žádostí
Grantový program POMÁHÁME VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021 vyhlašuje
KOUS Vysočina, z. s. za přispění Nadace ČEZ.
Na tento program je alokována částka ve výši 75.000 Kč.
Podmínkou čerpání finanční podpory a zařazení do grantového programu POMÁHÁME
VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021 je:
1. finanční podpora bude využita pro tyto aktivity:
A. péče o zvláště chráněná území (chráněná příroda)
B. péče o přírodně cenné lokality, stromořadí, veřejná zeleň ve městech, zeleň
v krajině
C. údržba a čištění studánek, oprava drobných kulturních staveb v krajině apod.
D. změny klimatu - adaptační opatření v krajině a sledování jejich dopadu
E. výchova a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k přírodě a životnímu
prostředí
2. akce musí proběhnout na území Kraje Vysočina, pro obyvatele Kraje Vysočina
3. minimální délka akce je 4 hodiny
Termín realizace akce:
9. 3. 2021 - 31. 8. 2021
Oprávnění žadatelé/příjemci:
Žadatel musí být ke dni podání žádosti členskou organizací KOUS Vysočina z. s. a musí
mít řádně zaplacen členský příspěvek za rok 2020 a 2021.
Žadatel může v rámci této výzvy podat pouze 1 žádost.
Výše finanční podpory:
• výše finančního příspěvku je max. 5 000 Kč
• akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů
Hodnocení žádostí:
Předložené žádosti budou nejprve posuzovány z pohledu formálních záležitostí
a oprávněnosti žádosti. Dále bude žádost hodnocena dle následujících kritérií:
• naplnění charakteristiky akce
• cílová skupina (prioritou jsou akce se zapojením veřejnosti)
• aktivní zapojení cílové skupiny
• návaznost projektu, inovace nebo originalita
• způsob propagace akce (např. plakáty, web, sociální sítě)
• dopad na přírodu, životní prostředí, kvalitu života v dané komunitě
• udržitelnost projektu - projekt má dlouhodobý pozitivní dopad
O výsledku hodnocení budou organizace vyrozuměny e-mailem do 16. 4. 2021.

KOUS Vysočina, z. s.
IČO: 22734686
sídlo: Žižkova 98, 586 01 Jihlava
kancelář: Žižkova 89, 586 01 Jihlava
tel.: 605 157 161, e-mail: koordinator@kous.cz, www.kous.cz

Povinnosti příjemců/žadatelů:
Povinnosti příjemců finanční podpory (tj. úspěšných žadatelů) budou upraveny Smlouvou
o poskytnutí dotace. Vzor této smlouvy je v příloze a na www.kous.cz.
Povinná publicita: Povinností příjemce je na materiálech souvisejících s akcí (letáky,
weby, tiskové zprávy atd.) prezentovat logo KOUS Vysočina, z. s. (dle logomanuálu)
a Nadace ČEZ.
Způsob podání žádosti:
Žádost je podávána formou vyplněného formuláře, který je ke stažení na www.kous.cz
a doručíte:
• poštou na adresu kanceláře: KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 89, 586 01 Jihlava
• vytisknete, podepíšete, naskenujete a odešlete emailem na adresu: koordinator@kous.cz.
Termín doručení žádosti je do 31. 3. 2021 včetně (u zaslání poštou rozhoduje datum
podacího razítka).

Konzultace:
Jaroslava Šmrhová, koordinátorka KOUS Vysočina, z. s.
e-mail.: kordinator@kous.cz, tel.: 605 157 161
Pavla Vyškovská, administrátorka grantové výzvy
e-mail: vyskovska@kous.cz, tel.: 731 685 797

