
 

 

 

Vážení příznivci a zájemci o dotaci Fondu malého projektu, 

AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKY přijímání žádostí o podporu z FMP jsou:  
15. února 2021  ve 14. hodin (11. kolo) 
30. června 2021 ve 14. hodin (12. kolo) 
13. října 2021    ve 14. hodin (13. kolo) 

 

Fond malých projektů (FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem  

- výše dotace je 3.000 EUR až 20.000 EUR  

Pro koho?   

• orgány veřejné správy (stát, kraje, země, obce a jimi zřizované organizace) 

• neziskové organizace  

• komory, svazky a sdružení  

• vzdělávací instituce od mateřských škol po vysoké školy 

 

Co rádi podpoříme?  

• festivaly, výstavy, umělecké dílny, apod.  

• setkání a kulturní výměny  

• přenos know-how 

• odborné exkurze a vzdělávací projekty 

• výměny žáků, studentů, mládeže a ped. pracovníků 

• jazykové vzdělávání  

• workshopy, přednášky, semináře, konference 

• sportovní akce 

• publikace, katalogy, videofilmy apod. (možné pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami) 

 

Jaké oblasti podpory se osvědčily?  

• kultura, umění, ochrana kulturního dědictví  

• setkávání občanů, komunitní a historické projekty  

• turistika, sport  

• vzdělávání, spolupráce středních a základních škol  

• ekologie a ochrana přírodních zdrojů  

• výzkum, univerzitní spolupráce  

• bezpečnost, spolupráce bezpečnostních složek  

• sociální a zdravotní projekty  

• církevní projekty 

 

NEZAPOMEŇTE: financování malých projektů je 85% z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 

a 15% z vlastních prostředků žadatelů. Více se dozvíte na našich www.silvanortica.com 

 

Příklady vhodných výdajů: 

• Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců pracujících na projektu 

• Externisti (přednášející, lektoři, účinkující, rozhodčí, atd.)  

• Občerstvení a ubytování účastníků 



 

• Pronájem prostor a vybavení  

• Překlady a tlumočení, pronájem tlumočnické techniky  

• Přepravné (pronájem autobusu, skupinové jízdné)  

• Grafické a tiskové práce  

• Inzerce, propagace (spoty, články v tisku, výlep plakátů, FB, atd.)  

• Náklady na vybavení (s omezením) 

Vhodné náklady mají různá omezení, která jsou popsána ve Směrnici pro žadatele, stejně jako výčet nezpůsobilých 

výdajů. 

 

Podávání žádostí: 

• Projektová žádost musí být předložena na předepsaném aktuálním formuláři včetně povinných 

příloh. 

• Kompletně vyplněný formulář projektové žádosti se předkládá v tištěné podobě ve dvou 

originálech a také v elektronické formě. 

• Přílohy žádosti musí být předloženy společně se žádostí v tištěné podobě (2 ks) a elektronické 

formě (ve formátu pdf a xls) na společném digitálním nosiči. 

• Veškeré podrobnosti o předkládání žádostí naleznete ve Směrnici pro žadatele (kapitola 4). 

• Velmi doporučujeme konzultovat svůj projektový záměr i žádost s pracovníky Správce FMP 

 

Rádi vám poradíme s vašimi projektovými záměry či s konzultacemi připravovaných projektů: 

 

v Českých Budějovicích:  

Mgr. Pavel Hložek, jednatel sdružení  

Tel.: +420 602 491 498, E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com 

Mgr. Vladimíra Michálková, manažerka fondu malých projektů 
 Tel.: +420 702 006 412, E-mail: vladimira.michalkova@silvanortica.com 

Ing. Petra Štíchová, manažerka fondu malých projektů  

 Tel.: +420 725 741 509, E-mail: petra.stichova@silvanortica.com 

v Jindřichově Hradci: 

Ing. Šárka Jarolímková, manažerka fondu malých projektů  

Tel.: +420 602 610 270, E-mail: sarka.jarolimkova@silvanortica.com 

ve  Stachách: 

Kateřina Vlášková, manažerka fondu malých projektů 
  Tel.: +420 702 006 415, E-mail: katerina.vlaskova@silvanortica.com 
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