Pravidla programu SmartUp – 3. úroveň projektu
 Shrnutí změn 3. úrovně oproti 2. úrovni projektu v programu SmartUp:







Projekt musí navazovat na projekt z 2. úrovně
Rozpočet projektu může dosáhnout max. výše 150 000 Kč
a) V rámci programu SmartUp můžeš žádat o částku max. 100 000 Kč
b) Projekt můžeš také kofinancovat i z jiných zdrojů, max. však do výše 50 000 Kč
(jde vždy o 50 % částky, o kterou žádáš v rámci programu SmartUp)
Vzdělávání je podle individuálních potřeb zjištěných na základě práce s koučem
Z došlých přihlášek vybere první komise maximálně 6 týmů (a 3 náhradníky), které budou
pozvány na osobní prezentaci svých projektů před druhou komisí
Ve 3. úrovni budou podpořeny maximálně 3 projekty

 Pro koho je 3. úroveň?







Pro všechny členy ukončených projektů z 2. úrovně, kteří jsou ve věku 15 – 29 let (včetně).
Rozhodující je datum ukončení přijímání přihlášek. K tomuto datu musí být všem členům týmu
minimálně 15 a maximálně 29 let. Členem týmu musí být i minimálně jedna osoba starší 18 ti
let.
Pro týmy 2 až 5 lidí, které chtějí rozvinout svůj projekt z 2. úrovně programu SmartUp.
Každý projekt může být ve 3. úrovni programu SmartUp podpořen pouze jednou (tzn., že
projekt se stejnou myšlenkou nepodpoříme v 3. úrovni dvakrát).
Každý člen týmu může být v 3. úrovni podpořen maximálně jednou (tzn. pouze s jedním
projektem, který prošel 2. úrovní).
Všichni členové týmu musí být absolventy 2. úrovně programu SmartUp (ať už stejného nebo
různých projektů).

 Proč musí být alespoň jednomu členu týmu 18 let?
Tým musí mít mezi přihlášenými členy alespoň jednu osobu starší 18 let (v den podání přihlášky), která
bude podepisovat smlouvu o poskytnutí financí na realizaci projektu. Tato osoba musí mít trvalé
bydliště v České republice a ostatní členové týmu musí mít v České republice doručovací adresu.
Osoba podepisující smlouvu také nese odpovědnost za fotografie či obrázky zveřejněné v rámci
programu SmartUp a jejich další používání s ohledem na autorská práva, souhlasy osob zveřejněných
na fotografiích apod.
 Co je možné v 3. úrovni získat?


Peníze. Ve 3. úrovni až 100 000 Kč na dobu 12 měsíců.





Další vzdělání. Všichni členové podpořených týmů projdou ročním koučingem zaměřeným na
zjištění individuálních potřeb růstu, rozvoje dovedností a dalšího vzdělávání. Každý člen týmu
má dle potřeb zjištěných v rámci koučingu možnost absolvovat individuální vzdělávací kurzy
či lekce ve vybrané oblasti.
Důležité rady a zpětnou vazbu od Nadace O2. Zároveň platí, že pokud chce tým dále
spolupracovat s mentorem z předchozích úrovní a pokud bude i mentor týmu nakloněn,
může tým dále využívat této spolupráce.

 Jaké projekty ve 3. úrovni SmartUp podpoří?
Jaké projekty podpoříme?
Zajímavé, originální nápady mladých lidí, kteří
chtějí rozvinout svůj projekt z 2. úrovně a dál
tak posouvat k lepšímu cokoliv ve svém okolí.
Projekty, které jsou dlouhodobé a ideálně trvají
průběžně celý rok určený na realizaci ve 3.
úrovni.
Projekty, které přinášejí prospěch a užitek
ostatním lidem (např. obyvatelům obce, dětem
ze školy, studentům univerzity, dětem z
dětského domova, lidem s postižením, starým
lidem z domova důchodců, projekty zaměřené
na české občany nebo na cizince žijící na území
České republiky atd.)
Projekty, které v tuto chvíli realizátoři dělají bez
nároku na honorář, ale podpoříme však i takové
projekty, které mají do budoucna ambice založit
např. veřejně prospěšnou organizaci (zapsaný
spolek apod.) či sociální podnik. Nevadí tedy,
pokud nějaké peníze díky realizaci projekt
vydělá, ale musí být potom zpět investovány na
jeho rozvoj.
Projekty, jejichž převážná část je realizována v
České republice (minimálně 70 % rozpočtu).

A jaké naopak ne?
Projekty, které nejsou pro daný region nebo
cílovou skupinu ničím výjimečné.
Jednorázové akce, které nemají žádnou další
návaznost nebo následné aktivity.
Projekty, které podporují nebo propagují
politické strany, politická hnutí či extrémní
ideologie nebo nabádají k přestoupení k
určitému náboženství. Projekty propagující
kriminalitu, užívání návykových látek, šikanu,
násilí, gamblerství apod.
Projekty, kterými si chceš ty nebo nějaká
organizace pouze vydělávat peníze. Nemělo by
tedy jít o klasický start-up. Projekty přinášející
prospěch pouze členům týmu. Projekty, které
chtějí získané finance pouze předat jiné
organizaci nebo osobě.

Projekty, které jsou z větší části zaměřené na
pomoc mimo Českou republiku (více než 70%
rozpočtu by bylo utraceno mimo Českou
republiku).

 Kolik peněz můžeš v 3. úrovni dostat a na co je můžeš použít?
Ve 3. úrovni programu SmartUp můžeš získat částku až 100 000 Kč. Ale protože přihlášený projekt může
být i součástí většího celku, může být realizovatelný i s další finanční podporou. Realizace přihlášeného
projektu tedy může být závislá i na podpoře dalších subjektů.
Proto najdeš v přihlášce tyto položky:




Celkový rozpočet projektu = celková částka, kterou potřebuješ, abys projekt uskutečnil/a
o Max. výše rozpočtu může být 150 000 Kč (100 000 Kč z programu SmartUp a 50 000
Kč z jiných zdrojů)
Rozpočet v rámci programu SmartUp = částka, o kterou žádáš v rámci programu SmartUp



o Maximálně můžeš žádat o 100 000 Kč.
Rozpočet kofinancovaný z jiných zdrojů = částka, o kterou žádáš v jiných programech/ od
jiných organizací/ institucí
o Maximálně můžeš žádat o 50 % rozpočtu v rámci programu SmartUp
o Tzn., pokud v rámci programu SmartUp žádáš o 100 000 Kč, kofinancovat z jiných
zdrojů můžeš max. 50 000 Kč. Pokud v rámci SmartUp žádáš o 80 000 Kč,
kofinancovat z jiných programů můžeš max. 40 000 Kč.

Finance budou ve třetí úrovni vyplaceny týmům ve třech splátkách – první splátka ve výši 60 %,
druhá splátka ve výši 30 % (po dodání vyúčtování první splátky) a třetí splátka ve výši 10 % (bude
vyplacena po dodání celkového vyúčtování projektu a odevzdání závěrečné zprávy včetně
fotodokumentace).
Na co lze peníze použit


Na nákup materiálu jako např.:
o nářadí a pomůcky,
o kancelářské potřeby,
o sportovní náčiní atd.



Na nákup služeb jako např.:
o výuka lektora,
o zajištění fotografa,
o práce zedníka
o propagace projektu atd.



Na pronájem a zajištění prostor.

Na jaké věci peníze nelze využít
 Nákup alkoholických nápojů a tabákových
výrobků.
 Finanční odměny pro členy týmu.
 Bankovní poplatky, pokud prokazatelně
nesouvisí s realizací projektu.
 Dar dalším osobám či organizacím.
 Zahájení podnikatelské činnosti.
 Pokuty nebo úhrady za způsobenou škodu.
 Náklady související s přípravou přihlášky v
rámci programu SmartUp.
 Náklady, které nejsou uvedeny v rozpočtu
projektu nebo nejsou konkrétní („rezervy“
apod.)

Z programu SmartUp také nelze financovat stávající aktivity neziskových a veřejně prospěšných
organizací, které již běžně fungují. SmartUp neslouží ke spolufinancování a vybavování těchto
organizací. Nelze tedy financovat např. aktivity už probíhajících kroužků, pořízení triček/nářadí/her
pro volnočasový klub, vybavení již fungující tělocvičny, postavení jídelny pro zaběhlý tábor, apod. Lze
financovat pouze nové projekty těchto organizací, pokud je přihlásí fyzická osoba, která bude za
projekt zodpovědná.
Ke všem nakupovaným věcem či službám, které byly pořízeny v období realizace projektu, je nutné
uschovávat si originální účetní doklady. Ty budou potřebné pro vyúčtování projektového rozpočtu a
uznání nákladů.
Majetek nebo soubor věcí pořízený z financí programu SmartUp s hodnotou nad 3 000 Kč musí tým po
ukončení projektu darovat veřejně prospěšné organizaci, která umožní další bezplatné využívání těchto
věcí. Jde např. o jakékoli vybavení prostor, nábytek, techniku, sportovní vybavení, apod. Nadace O2 si
vyhrazuje právo tuto povinnost uložit i pro věci s nižší hodnotou než 3000 Kč.
 Kdo rozhoduje o tom, jaký projekt bude podpořen?
Poté, co tým Nadace O2 uzná projekt jako formálně správný (tj. je podle pravidel), probíhá výběr ve
dvou krocích.

První komise složená z 5 ti členů (dva zástupci Nadace O2, odborník na neziskový sektor, zaměstnanec
společnosti O2 Czech Republic a.s. a SmartUp Ambassador). Tato komise vybere 6 projektů (+
maximálně 3 náhradníky).
U projektů hodnotí tato kritéria:





Jestli projekt neděláte jen pro sebe, ale hlavně pro ostatní.
Jestli máte projekt dobře rozmyšlený i do budoucna a dotáhnete ho do konce.
Jestli přemýšlíte o tom, jak smysluplně a za co utratíte peníze.
Jestli řešíte danou věc jinak, než jak by ji řešili ostatní.

Těchto 6 (+3) projektů bude vyzváno k osobní prezentaci svého projektu před druhou komisí.
Druhá komise je složená také z 5 ti členů (jeden zástupce Nadace O2, člen správní rady Nadace O2,
zástupce médií, kouč, zástupce mladých). Týmy budou žádat o finanční podporu svého projektu
formou osobní prezentace před touto odbornou komisí. Komise bude u projektů posuzovat zejména:





Obsah, promyšlenost a případnou dlouhodobou vizi projektu
Znalost prostředí, ve kterém je projekt realizován (vč. možných rizik a jejich řešení)
Komunikační plán projektu
Personální zajištění projektu a fungování týmu

 Jaké jsou hlavní povinnosti podpořených týmů v 3. úrovni?
Podepsat smlouvu a plnit její podmínky, mezi které patří:






Splnit v daném období všechny kroky projektu, které si tým stanoví v přihlášce.
Jednou měsíčně o projektu reportovat na blogu, který každému podpořenému projektu
vytvoříme na stránkách www.o2smartup.cz.
Uchovávat originální účetní doklady týkající se nákupu zboží a služeb v projektu.
Dodržovat pravidla komunikace o projektu v médiích a na projektových akcích.
Po ukončení realizace projektu napsat závěrečnou zprávu a doložit vyúčtování.

Účastnit se aktivně vzdělávání





Koncept vzdělávání a rozvoje bude sledovat dvě linky. Jednak osobní zakázky a potřeby
každého člena týmu a v druhé řadě pak týmové potřeby jednotlivých projektů.
Po úvodním dvoudenním kurzu bude na základě zjištěných individuálních potřeb týmů a
jednotlivců nastaveno vzdělávání.
Vzdělávání představuje roční systém akcí zaměřených na konkrétní znalosti a dovednosti,
doplněný o několik koučovacích setkání.
Na konci realizačního období se pak uskuteční závěrečný dvoudenní kurz.

 Kde můžeš najít kromě webových stránek www.o2smartup.cz další informace o programu
SmartUp?

Určitě doporučujeme sledovat naši facebookovou stránku. A pokud nenajdeš odpovědi na své otázky
na internetu, můžeš nám napsat e-mail na info@o2smartup.cz nebo nám zavolat na tel. 724 001 060.

