Podmínky grantové výzvy T-Mobile pro rok 2018
T-Mobile vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu Mluvme spolu s cílem zlepšit situaci či stav v rámci vybrané komunity nebo lokality nebo řešit problém,
a to prostřednictvím komunikace, spolupráce a integrace (zapojení nebo začlenění sociálně znevýhodněných obyvatel nebo skupin
v České republice). Administrátorem grantového řízení pro rok 2018 je Nadace Via.

T-Mobile podpoří celkovou částkou až 2 miliony Kč projekty,
které
se týkají života lidí v konkrétní komunitě
jsou inovativní, znamenají nový přístup a citelnou změnu k lepšímu
a mají dlouhodobý pozitivní dopad
představují časově ohraničenou sérii aktivit, která má začátek
a konec a posune komunitu z nežádoucí výchozí situace do stavu,
kdy je problém částečně nebo zcela vyřešen nebo kdy je využita
pozitivní příležitost
významně pomohou budování občanské společnosti, rozvoji
komunity či veřejného prostoru a znevýhodněným skupinám osob.
Lidem sociálně vyloučeným, lidem se zdravotním hendikepem,
menšinám (národnostním, genderovým) nebo nově příchozím
(imigranti, novousedlíci) dají najevo, že mají v komunitách své
místo a že se s nimi počítá

Prostřednictvím grantu nelze podpořit projekty, které
nejsou v souladu s vyhlášeným tématem, kterým je komunikace,
spolupráce a integrace (zapojení nebo začlenění sociálně
znevýhodněných obyvatel nebo skupin v České republice)
se nepojí ke konkrétní komunitě, např. široce pojatá osvěta nebo
tisk brožur, a nesmí být omezeny jen na členskou základnu nebo
organizaci
nejsou určeny pro široký, otevřený okruh lidí
nejsou podány ve zcela vyplněném formuláři
neuspějí v konkurenci jiných projektů
žádají o grant na provoz organizace, opakování dalšího ročníku
tradiční akce, dotování stávajících postupů či kofinancování
existujících sociálních služeb
byly odeslány po uzávěrce

Kdo může žádat o grant
neziskové organizace, které mají maximálně pět zaměstnanců,
tj. spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo,
nadace a nadační fond
lokální komunity, tj. skupina dobrovolníků, provázaná vzájemnými
vztahy a sdílenými zájmy, která musí být zároveň přirozeně
ohraničená v prostoru (např. jedna vesnice, jedno sídliště, několik
ulic, menší obec nebo část větší obce)
neformální skupina složená minimálně ze tří lidí, především
místních dobrovolníků s trvalým nebo přechodným bydlištěm
v lokalitě
Možnost získat podporu má i žadatel, který se v minulosti i opakovaně
o grant T-Mobile ucházel, či jej získal. Musí se však jednat o jiný
projekt. Cílem není vytvářet závislost grantisty na podpoře, ale pomoci
mu odstartovat projekt nový.

Jak podat žádost o grant
Žádost o grant musí být zaslána elektronicky prostřednictvím
formuláře umístěného na www.t-mobile.cz/pomahame, a to
do 16. července 2018 23:59:59 hodin SEČ.

Maximální výše jednoho grantu je 100 000 Kč
Jeden žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Maximální částka,
o kterou může žádat, činí 100 000 Kč. Podmínkou je, že si žadatel
zajistí spolufinancování grantu ve výši min. 10 % z žádané částky,
a to formou:
finanční spoluúčasti, např. při žádosti o 100 000 Kč, musí mít
žadatel zajištěno spolufinancování alespoň 10 000 Kč z jiných
zdrojů
materiální podpory
nebo dobrovolnické práce při sazbě 150 Kč / hodinu
Příklad: Žádáte-li o 100 000 Kč, musíte minimálně dalších 10 000 Kč
zajistit spolufinancováním.

Doba realizace projektu, na nějž je podána žádost o grant
Projekt, na který je podána žádost o grant, musí být zrealizován během
jednoho roku, a to od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.

Jak bude žádost hodnocena
Žadatel o grant musí vyplnit všechny povinné údaje a přílohy
v elektronickém formuláři včetně rozpočtu. Připojit může i nepovinné
přílohy, které se vztahují k projektu, na nějž žádá o grant.
Hodnocení žádostí bude provádět komise, složená ze zástupců
společnosti T-Mobile, Nadace Via, médií a odborníků. Odborná
komise si může vyžádat při posuzování přihlášky dodatečné podklady.
Komise bude hodnotit projekt podle šesti kritérií: motivace žadatele,
cíle projektu, změna v komunitě, udržitelnost a dlouhodobost, finance
a celkový dojem.

Kdy se žadatelé o grant dozvědí, zda uspěli
Žadatelé, kteří uspěli v grantovém řízení Mluvme spolu pro rok 2018
budou informováni elektronicky na e-mail, který uvedli v přihlášce do
grantového řízení, do 6. září 2018. Všichni příjemci podpory uzavřou
smlouvu o přidělení grantu, v níž budou uvedeny konkrétní podmínky
plnění, realizace a komunikace projektu, čerpání finančních
prostředků a kontrolní mechanismy. Přílohou smlouvy bude rámcový
harmonogram projektu.

Základní harmonogram grantové výzvy Mluvme spolu pro rok
2018
Vyhlášení grantové výzvy
Termín pro podání přihlášek projektového
záměru
Hodnocení přihlášek odbornou komisí
Oznámení o přidělení grantu
Uzavření smluv o přidělení grantu
Realizační doba projektu

11. června 2018
do 16. července 2018
23:59:59 hodin SEČ
do 31. srpna 2018
do 6. září 2018
do 15. října 2018
od 1. listopadu 2018
do 31. října 2019.

Na koho se obrátit ohledně možnosti získání grantu a vyplnění
formuláře
V případě dalších informací mohou zájemci o grant svůj dotaz poslat
na pomahame@t-mobile.cz nebo nás kontaktovat na telefonním čísle
604 863 711.
Údaje poskytnuté žadatelem bude T-Mobile zpracovávat pouze pro účely jeho účasti v grantovém řízení
T-Mobile Mluvme spolu, a to po dobu 5 let. Více informací o zpracování na www.t-mobile.cz v sekci
Ochrana soukromí.

