
 Broumov(sko) se stává místem s kvalitním 
veřejným prostorem a s dobře fungující místní komunitou.

Chceme ho nadále pomáhat rozvíjet a oživovat tak, 
aby se zde dobře žilo jak starousedlíkům, tak i těm, 
pro které se náš kraj stává novým domovem 
nebo kteří se sem po delší době zase navrací. 

Chceme, aby to bylo místo, kde se dobře žije všem.
 
 

Máme rádi
Broumov(sko)

Ve spolupráci Nadačního fondu Broumov - město kultury 
a Agentury pro rozvoj Broumovska vyhlašujeme 
1. grantovou výzvu na podporu rozvoje města 
Broumov a broumovského regionu.

Cílem grantové výzvy je finančně a metodicky podpořit
organizace i skupiny aktivních lidí, kteří svým projektem

oživí Broumov(sko), zapojí do něj místní obyvatele
a nastartují spolupráci s dalšími subjekty.

170 000 Kč
Projekty na oživení
města Broumova

Projekty na oživení
regionu Broumovsko

Ve výzvě rozdělíme až 



kulturní a umělecké - uspořádej festival, výstavu, kreativní workshop aj.
komunitní - založ komunitní zahradu, nauč sousedy péct buchty podle
receptu tvé prababičky či uspořádej městskou nebo vesnickou slavnost
okrašlovací - vdechni život starým památkám, vytvoř návrh interaktivní
instalace do veřejného prostoru nebo vybuduj nové místo pro setkávání 
vzdělávací - uspořádej vzdělávací workshop či živou knihovnu, začni psát
se sousedy kroniku, zpracuj příběhy nejstarší generace
sportovní - uspořádej sportovní den nebo olympiádu, vybuduj dirt park
nebo místo pro skejtování...

   Projekty musí zapojovat širokou veřejnost, nikoliv jen úzkou    
   zájmovou skupinu, a musí být realizovány na území města Broumova    
   nebo území regionu Broumovska (viz. příloha 1). Chceme podporovat   
   projekty, které jsou z větší části realizovány v rámci dobrovolnické práce. 

Pro koho je grantová výzva určena?

 
neziskové organizace, školy a školská zařízení, sportovní, 

neformální skupiny alespoň 3 aktivních občanů a občanek
skupiny dětí a mládeže, které mají svého zákonného zástupce 

       volnočasové a kulturní spolky, divadelní skupiny aj. 

Jaké projekty chceme podporovat?

Co všechno grantová podpora obsahuje? 
grant ve výši 5 000 až 30 000 Kč
inspirativní setkání podpořených projektů
workshopy “Jak zapojit veřejnost” a “Jak na lokální fundraising”
metodickou podporu a doprovázení po celou dobu projektu
pomoc s propagací projektu 

Je nutná finanční spoluúčast?
není - je možné žádat až o 100 % celkových nákladů
hodnotící komise bude na základě kritérií hodnotit, zda v projektu
přemýšlíte o využití místních zdrojů (např. formou dobrovolnické
brigády, zapůjčení nářadí, získání materiálu) 



Na co může být grant určen?
 

do 25. 10. 2021         dej nám vědět o svém nápadu, vyplň dotazník                  
                                     a počkej na vstupní konzultaci s manažerkou programu
9. 10. 2021                 setkání pro žadatele o grant "Jak na komunitní projekt"
31. 10. 2021               uzávěrka žádostí - odevzdej oficiální žádost o grant,     
                                     kterou dostaneš po vstupní konzultaci
do 15. 11. 2021          zasedání hodnotící komise a výběr finalistů na základě 
                                     hodnotících kritérií
17. – 30. 11. 2021      hlasování veřejnosti o podpořených projektech
do 31. 12. 2021          vyplacení grantu
leden 2022                  setkání podpořených projektů
jaro 2022                     2 setkání podpořených a workshopy na téma "Jak zapojit 
                                      veřejnost" a "Jak na lokální fundraising" 
do 30. 11. 2022          ukončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy

na cokoliv, co k projektu potřebujete, ale hodnotící komise může 

pokud budete realizovat projekt na soukromém pozemku, 

       váš rozpočet zkrátit, pokud některé položky bude považovat 
       za neodůvodněné

       k žádosti o grant budete potřebovat souhlas majitele     
       pozemku/nemovitosti

HARMONOGRAM

Potřebujte více informací nebo poradit? Kontaktujte nás:
Pavla Jenková, manažerka programu                            tel. +420 724 039 531
Agentura pro rozvoj Broumovska                     email: pavla.jenkova@aprb.cz

www.aprb.cz/mame-radi-broumovsko

Projekt Příprava kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město
kultury 2028 je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Ve veřejném hlasování budete potřebovat co největší podporu od vašich
známých a sousedů - zapojte je do projektu už od začátku a dejte jim 
o vašem projektu vědět! 

Veřejné hlasování proběhne na platformě D21 díky podpoře Strategické rady regionu Broumovsko. 

https://forms.office.com/r/tR5rPzHgy5
mailto:pavla.jenkova@aprb.cz
https://www.aprb.cz/mame-radi-broumovsko


Příloha 1 - REGION BROUMOVSKO


