Grantový program Nadačního fondu  Internet mládeži
na období 1. 12. 2008 až 30. 5. 2009

1. Nadační fond Internet mládeži vyhlašuje grantový program v těchto oblastech:
    A: Internetové soutěže pro děti do 15 let
    B: Internet a reálný volný čas pro děti a mládež do 18 let

2. Do grantového programu mohou hlásit své projekty občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. 

3. Grantové projekty je možno podávat poštou nebo osobně do sídla nadačního fondu  na adresu: Nadační fond Internet mládeži, Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4 - Nusle. Obálku označte v levém dolním rohu viditelně nápisem "Grantový program".  
Granty musí být doručeny nejpozději do 18 hodin 27. listopadu 2008. Osobně je možno je podávat v úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin od 1. 10. 2008. Po telefonické domluvě na tf. č. 24 24 877 14 i v jiném termínu. Na uvedeném tf. čísle je možno si též domluvit konzultaci. 

4. Do oblasti A se mohou hlásit projekty, které provozují přes Internet soutěž pro děti, která rozvíjí zábavnou formou jejich schopnosti. 
Do oblasti B se mohou hlásit projekty, které pomocí Internetu zprostředkují  dětem a mládeži do 18 let reálný volný čas, tedy mimo počítač např. sportovní či turistický nebo jiný aktivní program. Projekt musí zahrnovat obě tyto složky.

5. Grant může být čerpán pouze do výše 50% nákladů projektu. 

6. Grant může být čerpán v období od 1. 12. 2008 do 30. 5. 2009. U dlouhodobých projektů je ale možno požádat o čerpání se zpětnou platností již od 1. 4. 2008. 

7. Projekt musí mít strukturu dle vzoru, který je přílohou a obsahovat všechny požadované přílohy. Vše se dodává v jednom exempláři. 

8. Na poskytnutí grantu není právní nárok. 

9. Granty bude posuzovat správní rada nadačního fondu v období od 1. do 7. prosince 2008. S realizátory vybraných grantů bude sepsána smlouva o poskytnutí grantu v období od 11. do 15. 12. 2008,  přičemž peníze budou zaslány  na účet realizátora nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

10. Realizátor projektu je povinen vést odděleně prostředky grantu a vyúčtovat je i s vlastními náklady nejpozději do 21. 5. 2009. 

11. Realizátor projektu se zavazuje v materiálech o svém projektu uvádět, že projekt byl podpořen Nadačním fondem Internet mládeži. 

12. Program bude zveřejněn na internetových stránkách nadačního fondu a prostřednictvím Tiskové agentury mladých eKamarád do 10 dnů po schválení a vyhlášení správní radou.



Vzor - osnova projektu:
1. Název projektu
    vymezení oblasti grantu A - B
2. Realizátor projektu: 
	Plný název:
	Sídlo:
	Telefon:
	Fax:
	Email:
	Bankovní spojení:
	IČO:
	Realizátor projektu (jméno a příjmení, bydliště, telefon, email, postavení v organizaci)
	Statutární zástupce (jméno a příjmení, bydliště, telefon, email, funkce v organizaci)
	Druh právního subjektu:   občanské sdružení       OPS
	Vznik právního subjektu: datum:			evidováno: kým a kdy
3. Stručný popis projektu
4. Cílová skupina projektu
5. Cíl projektu a způsob zhodnocení jeho dosažení
6. Rozpočet projektu v této struktuře:
    Příjmy:
	členské příspěvky
	dary
	granty (specifikovat od koho a výši)
	vlastní zdroje - specifikovat čl. příspěvky, úč. poplatky, výnosy z vlastní hospod. činnosti apod.)
     Výdaje:
	nemateriálové služby (telefony, cestovné, doprava, propagace, poštovné apod.)
	materiál
	osobní náklady (mzdy a dohody o provedení práce) - nelze zahrnout, ale může tvořit 50% vlastních nákladů. 
      Bilance: celkové výdaje, celkové příjmy, rozdíl = požadovaný grant
       Jsme schopni zajistit realizaci projektu i při krácení výše grantu?	ANO     NE
7. Podrobný harmonogram realizace projektu (uvést termíny a kdo zodpovídá za plnění)
8. Způsob průběžné kontroly projektu
9. Rámcový rozpočet organizace na letošní rok v této struktuře:
	Příjmy: členské příspěvky, dary, granty, jiné příjmy
	Výdaje: nemateriálové služby (telefony, cestovné, doprava, propagace, poštovné, jiné), materiál, osobní náklady (mzdy, dohody o provedení práce, pojištění)
	Bilance - zůstatek - schodek
10. Podpis realizátora a statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

Přílohy žádosti o grant:
1. ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě 
    V případě osobního podání nemusí být ověřená, pokud spolu  s ní předložíte originál.
    Tento doklad není potřeba přikládat, pokud jste u nás již o grant žádali a tento doklad  dodali v minulých letech. Je ale třeba na tuto skutečnost poukázat v průvodním dopise nebo projektu. Pokud se váš doklad změnil (např. přeregistrace stanov), je třeba jej dodat znovu. 
2. výroční zpráva za rok 2007

