VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
Grantový program společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS
„MALÉ VĚCI KOLEM NÁS 2“
Společnost Vetropack Moravia Glass navazuje na úspěšný první ročník „Malých věcí“ a od 1. 4. 2018 do
15. 5. 2018 vyhlašuje druhé malé grantové řízení na zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění
nominovaných „Malých věcí“ nebo na podporu zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i
jednotlivců v regionu.
Protože nevšední drobnosti se stále nacházejí kolem každého z nás, i když je nemusíme na první pohled spatřit.
Takové „malé věci kolem nás“ totiž většinou neusilují o to, aby je někdo viděl a ocenil, ač si to po právu zaslouží.
Může se jednat o místa v obci, přírodní krásy, zvláštní stavby, malá muzea, expozice a další zajímavosti, ale může
to také být skromná osobnost nebo neformální spolek, které dělají radost ostatním. Zkuste se rozhlédnout kolem
sebe a nominujte takovou drobnost, maličkost, malou věc kolem Vás a my jí pomůžeme zazářit.

PRAVIDLA GRANTOVÉHO PROGRAMU
PŘIHLÁŠKY:
K přihlášení do grantového řízení slouží formulář dle závazného vzoru. Přihláška musí obsahovat kromě zdůvodnění
nominace také ilustrační fotografii a způsob využití příp. získaného grantu, který musí v plné míře sloužit ku „prospěchu
oceněného“ (rozvoj jeho činnosti, zlepšení stavu, zviditelnění atd.). Formuláře jsou ke stažení na: https://www.kyjovskeslovacko.com/maleveci2, příp. na vyžádání na tel. čísle: 518 733 369 – Karolina Bystřická.
Přihlášky do grantového řízení zasílejte na e-mail: karolina.bystricka@vetropack.com, příp. na adresu: Vetropack Moravia
Glass, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov, příp. doručte osobně na recepci v době po–pá 8–15.30 hod.
Rozhodující je datum doručení na adresu firmy. Neúplně vyplněné formuláře žádosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH PROJEKTŮ:
Výběr z nominovaných projektů bude probíhat formou hlasování zaměstnanců Vetropack Moravia Glass, akciová
společnost, od 1. 6. 2018 do 15. 6. 2018. Na základě výsledků hlasování bude vybráno do hodnocení výběrové komise 10
projektů, které obdrží nejvíce hlasů od zaměstnanců. Vybrané projekty následně navštíví v týdnu od 25. 6. 2018
do 29. 6. 2018 tříčlenná hodnotící komise, která rozhodne o konečných vítězích.
Přihlášeny tak mohou být pouze takové projekty, které bude možné v tomto termínu po oboustranné dohodě představit
a odprezentovat za účasti autora projektu, který danou „Malou věc“ nominoval. Zastoupení třetí osobou není možné. Pokud
nebude veřejné představení v daném termínu možné, bude nominace zrušena a nahrazena dalším projektem v pořadí dle
výsledků hlasování zaměstnanců.
U přírodních zajímavostí (např. květinové zahrady) a dalších drobností závislých na roční době, bude porota rozhodovat
na místě na základě předložené fotodokumentace nebo videozáznamu. Hodnotící komise provádí hodnocení projektů
na základě hodnotících kritérií. Hodnotící komise si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelných případech rozhodnout
o nepodpoření jakéhokoli projektu.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH PROJEKTŮ:
Každý z prvních šesti projektů získává grant ve výši 10 000 Kč. Konečným příjemcem grantu je FO, PO, případně vlastník
(nemovitých i movitých věcí).

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:
Vyúčtování grantu musí proběhnout nejpozději do 31. 1. 2019 podle přílohy „Vypořádání dotace – Malé věci“, která je
ke stažení na https://www.kyjovske-slovacko.com/maleveci2. Výdaje na realizaci projektu musí být uhrazeny
do 31. 12. 2018.
Každá věc, osobnost smí být do programu přihlášena pouze jednou, v případě shodných nominací rozhoduje dřívější
doručení registračního formuláře do kanceláře společnosti. Autor projektu musí být starší 18 let a musí mít trvalé bydliště
na území ORP Kyjov, příp. musí na území aktivně působit. Každý smí podat, přihlásit pouze jeden projekt. Do tohoto
grantového programu nelze přihlašovat akce či aktivity kulturního či sportovního charakteru, lze však přihlásit např.
ochotnický spolek nebo trenéra-dobrovolníka. Veřejných prezentací na místě se mohou dle zájmu účastnit i další žadatelé.
Přihlášením do grantového programu „Malé věci kolem nás 2“ autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů a
informací z přihlášky včetně zaslané ilustrační fotografie pro veřejnou prezentaci v rámci společnosti VETROPACK MORAVIA
GLASS, akciová společnost, příp. k jejímu dalšímu využití, vždy s uvedením jména a příjmení žadatele/autora.

ÚZEMÍ JE VYMEZENO OBCEMI:
Archlebov, Bohuslavice, Bukovany, Bzenec, Čejkovice, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Dubňany, Hovorany,
Hýsly, Jestřabice, Ježov, Karlín, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Moravský Písek, Násedlovice,
Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Osvětimany, Ratíškovice, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, SvatobořiceMistřín, Šardice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Želetice, Žeravice

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO HODNOTÍCÍ KOMISI:






INOVATIVNOST – využití grantu zahrnuje v území nové a netradiční aktivity, prvky – max. 10 b.
ZVIDITELNĚNÍ „MALÉ VĚCI“ – grant výraznou měrou přispěje ke zviditelnění, propagaci, zvýšení povědomí apod.
nominované „Malé věci“ – max. 10 b.
SPOLUPRÁCE – do realizace projektu jsou aktivně zapojeni partneři, případně místní obyvatelé. Partnery mohou být
obce, podnikatelé, neziskové organizace i aktivní obyvatelé – max. 10 b.
HISTORIE – nominovaná „Malá věc“ existuje či vyvíjí aktivní činnost na území dlouhodobě nebo je dlouhodobě
zvelebována ve své novodobé historii – max. 10 b.
VEŘEJNÁ PREZENTACE NA MÍSTĚ – připravenost a obhajoba kmotra, síla příběhu, genius loci – max. 20 b.

KONTAKTNÍ ÚDAJE A KONZULTACE:
e-mail: karolina.bystricka@vetropack.com, kontaktní osoby: Karolina Bystřická, tel.: 518 733 369

