PRAVIDLA OTEVŘENÉ VÝZVY PĚSTUJ PROSTOR
2015–2016
Čím chcete, aby pro vás byla Plzeň? Městem, kde můžete posedět s přáteli a sousedy na rohu vaší ulice?
Kde na obyčejných místech potkáte něco neobyčejného – obnovenou Městskou plovárnu, upravenou
železniční Zastávku nebo putující Almaru překvapení? Městem, kde můžete sami zvelebit kdejaký zanedbaný
kout a ze kterého nechcete každý víkend odjet – městem, které se mění i dle vašeho přání?
Pokud chcete přispět k proměně Plzně v ještě lepší místo, přihlaste svůj podnět na její zlepšení a sami
přidejte ruku k dílu při realizaci. Popište, co byste chtěli změnit a jakým způsobem – příkladem může být
péče o zanedbané místo, zmapování určité zajímavosti ve veřejném prostoru nebo oživení veřejného
prostranství originální komunitní akcí. K podnětům se vyjádří odborníci, kteří vyberou ty nejzajímavější.
Vybrané podněty Vám pomůžeme dále rozpracovat, zapojit do jejich realizace obyvatele a oslovit místní
samosprávu.
IV. ročník Otevřené výzvy je vyhlášen ve dvou kategoriích:
1. Chci pěstovat veřejný prostor (žádám o grant na svůj projekt)
•

grantová kategorie je určena aktivním občanům a organizacím, kteří chtějí realizovat projekt s
přínosem pro veřejný prostor a místní komunitu a kteří pro realizaci hledají finanční, odbornou nebo
jinou pomoc

•

doporučujeme podnět před přihlášením s námi konzultovat, konzultaci si můžete domluvit na
telefonu 776 806 005 (Silvie Hašlová), pozn.: neodkládejte konzultaci na poslední chvíli a raději
nám projekt představte včas, zvýšíte tak šanci na jeho úspěšný výběr porotou

•

žádosti jsou omezeny částkou 100 000 Kč na nový projekt a 50 000 Kč na pokračování již dříve
podpořeného projektu; jeden žadatel (subjekt) může v této výzvě získat maximálně 150 000 Kč

•

celkově bude rozdělována dotace ve výši 300 000 Kč, kterou financuje statutární město Plzeň
prostřednictvím Plzeň 2015, z. ú., vybrané projekty mohou v rámci Otevřené výzvy obdržet i další
finanční podporu od příslušného městského obvodu

•

žádosti jsou omezeny na max. 70% celkové výše nákladů, kofinancování lze zajistit i
dobrovolnickou prací (podrobnosti viz grantová žádost) nebo pomocí crowdfundingu (Plzeň
2015, z. ú. nabízí bezplatnou konzultaci přípravy kampaně na portálu Everfund)

•

všechny žádosti, které splňují pravidla Otevřené výzvy, posoudí 5 či 7 členná odborná porota
složená z nezávislých odborníků (3-4 členové) a zástupců městských organizací (2-3 členové); tato
porota vybere vítězné projekty a zároveň žadateli vydá doporučení pro další postup v projektu

•

všechny porotou kladně hodnocené projekty (i ty, které nezískají finanční podporu) mohou zdarma
využít 10 hodin v Otevřené dílně / Makerspace Plzně 2015, z. ú.

•

podpořené projekty musí být realizovány a vyúčtovány nejpozději do 30. 11. 2016
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2. Mám nápad a pomůžu s ním (dávám nápad k inspiraci a zapojím se do jeho řešení)
•

negrantová kategorie určená pro jedince i organizace, které mají dobrý nápad, ale nechtějí nebo
nemohou ho realizovat celý sami

•

projekt bude realizován spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s jeho autorem, externími
odborníky a finanční, případně i organizační podporou městského obvodu (podporu v celkové
výši až 150 000 Kč předem přislíbil Městský obvod Plzeň 1, pokud se bude projekt nacházet na
území jiného obvodu a bude porotou doporučen k realizaci, projednáme možnosti podpory na
příslušném obvodu)

•

podpora Plzně 2015, z. ú. ve formě 10 hodin zdarma v Otevřené dílně / Makerspace a možnost
využití crowdfundingového portálu Everfund (viz výše) se vztahuje i na kladně hodnocené projekty
v negrantové kategorii

Termíny IV. ročníku Otevřené výzvy
•

uzávěrka zasílání podnětů a žádostí poštou nebo e-mailem: 22. 2. 2016 (rozhoduje poštovní
razítko)

•

posouzení poroty: březen 2016

•

vyhlášení výsledků: duben 2016, během slavnostního večera zároveň proběhne veřejná beseda
s porotou o plzeňském veřejném prostoru

•

uzavírání smluv: duben-srpen 2016

•

odevzdání závěrečné zprávy: 31. 10. 2016

•

vyúčtování projektu: 30. 11. 2016

Přidání podnětu prostřednictvím pošty
V textové části uveďte tyto údaje:
•

kategorii, do které chcete podnět přidat

•

název podnětu, polohou místa, popis podnětu, návrh jeho řešení a návrh vlastního zapojení

•

osobní údaje - jméno a příjmení, adresu, telefon

•

souhlas s uvedením vašeho jména nebo přezdívky, pod kterou by měl být příspěvek zobrazen
v internetové databázi (žádné další údaje o Vás zveřejněny nebudou)

Dále přiložte:
•

alespoň 1 fotografii,

•

k podnětu v grantové kategorii „„Chci pěstovat veřejný prostor” vyplněnou grantovou žádost

•

dle vašeho uvážení i další přílohy – skici, plány, více fotografií apod. (maximálně 3 strany A4)

Obálku s kompletními materiály výrazně nadepište „„Otevřená výzva Pěstuj prostor“ a zašlete na adresu:
Pěstuj prostor, z. s., Táborská 2190/10, 326 00 Plzeň.
V případě dalších otázek k Otevřené výzvě Pěstuj prostor 2015–2016 nás prosím kontaktujte
na telefonu 776 806 005 (Silvie Hašlová). Budeme se snažit Vám co nejdříve pomoci. Po domluvě je
možné i osobní setkání.
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