PODPORA
AKCÍ PRO
MLÁDEŽ
PRŮBĚŽNÝ PŘÍJEM NÁMĚTŮ
OBLASTI PODPORY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podpora
je
určena
zejména
neziskovým organizacím, zabývajícím
se mj. neformálním vzděláváním a
zaměřujícím se na práci s dětmi a
mládeží.
Finanční příspěvek lze poskytnout na
následující aktivity:

V letech 2020, 2021 a 2022 bude z projektu „Podpora zvyšování
kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“ podpořeno
v regionu MAS Hanácký venkov celkem 168 akcí. Na základě
zaslaných námětů bude o podpoře rozhodovat Představenstvo MAS.
Náměty zasílejte prostřednictvím formuláře na int. stránkách MAS:
http://mas.hanackyvenkov.cz/akce-pro-mladez-namety

1) Projektový
den
v klubovně
(realizace akce v klubovně/sídle
neziskové organizace nebo jejím
blízkém okolí)
2) Projektový den mimo klubovnu
(realizace min. 10 km od klubovny
/sídla neziskové organizace)
Projektový den je vzdělávací či
výchovná akce o min. délce 4 hodiny,
pro skupinu min. 10 dětí, kterou pořádá
a organizačně zajišťuje nezisková
organizace, za účasti alespoň jednoho
odborníka z praxe.
Akce mohou být zaměřeny např. na
oblast kultury, přírodních věd, umění,
řemesel atd., při kterých lze využít
praktické znalosti odborníka z praxe se
zkušenostmi ve svém oboru.
Vyloučenými aktivitami jsou sportovní
aktivity a sociální služby.

KONTAKT
MAS Hanácký venkov, z. s.
Doloplazy 15
798 26 Doloplazy
E-MAIL:
hanackyvenkov@seznam.cz
TELEFON:
606 547 973 (Pavlína Rösslerová)
776 149 273 (Martina Kouřilová)
WEBOVÉ STRÁNKY:
hanackyvenkov.cz

Finanční alokace:
Výše podpory:
Definice žadatele:

1.176.000,- Kč (na období 3 let)
7.000,- Kč / projektový den
neziskové organizace (spolky atd.)

VÝSTUPY – DOKLADOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO DNE
Zápis z projektového dne (dle vzoru)
Zápis obsahuje základní informace o pořádající organizaci, tématu,
termínu a místu konání projektového dne, popis přípravy a průběhu
projektového dne a stručné vyhodnocení. Zápis zpracuje pořádající
nezisková organizace dle dodaného vzoru ze strany MAS.
Seznam a prezenční listina účastníků
Dohoda o provedení práce s odborníkem z praxe
DPP s odborníkem z praxe bude uzavřena mezi MAS a odborníkem
z praxe. MAS také zajistí výplatu odměny. Pořádající nezisková
organizace dodá identifikační údaje odborníka a zajistí podpis DPP.
Odborník z praxe nemůže být členem pořádající organizace.
Fotodokumentace
Faktura za organizační zajištění projektového dne
Na částku rovnající se “7.000,- Kč mínus náklady na odměnu
odborníka z praxe“ vystaví pořádající nezisková organizace místní
akční skupině fakturu. Tím se předejde dokladování jednotlivých
paragonů za občerstvení dětem, pracovní pomůcky či materiál,
vstupné, jízdenky atd.

CO LZE Z PŘÍSPĚVKU FINANCOVAT
Z příspěvku 7.000,- Kč je povinné financovat odměnu odborníka
z praxe. Zbývající prostředky lze pak využít na jakékoliv další výdaje,
související s pořádáním projektového dne. Může jít např. o
občerstvení dětí, pracovní pomůcky, materiál, vybavení (dle tématu
projektového dne). V případě PD mimo klubovnu náklady na jízdné,
vstupné apod. Žádné omezení možných výdajů není stanoveno.

