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Jaký je cíl výzvy?

 

 

Kdo může žádat o grant?

Základní podmínkou získání grantu je 
spolupráce nejméně dvou subjektů 
z Kutnohorska, z nichž jeden je hlavním 
žadatelem o grant a druhý spolužadatelem. 
Pokud projekt realizují přímo žáci 
či studenti, může o grant žádat pouze 
jeden subjekt.

Jaké jsou podmínky 
pro získání grantu?

Podpora dovedností u rizikové skupiny 
mladých lidí.
Zjednodušování přechodu žáků mezi 
jednotlivými typy škol.
Provázanost učiva s reálným životem.
Aktivizace žáků při učení.

 
Jaká témata minigranty 
podpoříme?

Umožnit vznik projektů, které přispějí 
ke zlepšení vzdělávání ve školách, 
a budou realizovány ve spolupráci škol, 
dalších organizací z regionu a neformálních 
skupin.

Kontaktujte nás na e-mailu granty@eduzmena.cz 
nebo na tel. 777 777 520  (Marek Podhorský) 
a 775 920 320 (Monika Seifertová). 
Žadatelé ze škol také mohou projekt konzultovat 
se svým průvodcem.

Je možné žádost o grant 
konzultovat předem?

Do 30. června 2022 na stránce 
www.eduzmenaregion.cz v záložce „MINIGRANTY“. 

Kdy a kde je možné o grant požádat?

5 000 – 50 000 Kč, po předchozí konzultaci 
případně i více.

Jaká může být výše grantu?

Jako hlavní žadatel: mateřské, základní a střední školy, 
neziskové organizace, obce a neformální skupiny 
(skupina rodičů, žáků, studentů apod.).
Jako spolužadatel: kromě subjektů uvedených výše 
též firmy a OSVČ působící v oblasti vzdělávání.
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Změňme společně, jak u nás učíme!



Inspirativní 
otázky pro 
témata 
minigrantů

Jak vzdělávat mladé lidi končící 
studium, aby uměli pracovat se 
svými financemi a odolali lákadlům 
rychlých půjček?

Podělte se 
s námi o své 
nápady!

Jak zabránit brzkému zadlužení 
mladých lidí po jejich nástupu 
do prvního zaměstnání?

Jak pomocí metod 
aktivního vyučování 
"probudit" děti ve 
školních lavicích?

Jak obohatit výuku o vědomosti 
použitelné v praktickém životě?

Jak prohloubit vztahy rodičů 
a učitelek/učitelů?

Jak ulehčit dětem přechod 
mezi mateřskou, základní 
a střední školou?

Jak naučit děti rozpoznávat 
manipulaci?
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