Pravidla poskytování příspěvků z Grantového programu
Evropského centra mládeže Břeclav/European Youth Centre
Břeclav z. s. na podporu účasti ekonomicky znevýhodněné
mládeže v projektech EU
1. Preambule
1.1. Finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) z Grantového programu Evropského centra mládeže
Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. na podporu účasti ekonomicky znevýhodněné
mládeže v projektech EU (dále jen „Grantový program“) jsou určeny na podporu mobility
ekonomicky znevýhodněných mladých lidí českého občanství starších 18 let v rámci grantového
programu Erasmus+ a jemu podobných. Poskytování se řídí pravidly, která schválila rada
Evropského centra mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. (dále jen “EYCB”).
1.2. Celkový objem finančních prostředků Grantového programu a možnosti přidělování příspěvků
jsou závislé na aktuálním stavu financí speciálně vyčleněných pro potřeby tohoto Grantového
programu.

2. Všeobecná ustanovení
2.1. Žádost může být podána na jakýkoliv projekt, který je vystaven na stránkách EYCB
(http://www.eycb.eu) v sekci „Zahraniční projekty“ → „Chystané projekty“, v sekci „Zahraniční
projekty“ → „Chystané ESC projekty“, případně na projekt Evropské dobrovolné služby /
Evropského sboru solidarity, v němž EYCB zastává roli vysílající organizace.
2.2. Na přidělení příspěvku není právní nárok.
2.3. Příspěvek se poskytuje pro účely výjezdu na jeden projekt. Musí být využit jen na účel, na
který byl přidělen. Mladí lidé starší 18 let s bydlištěm v bývalém okresu Břeclav mohou z tohoto
grantového programu čerpat až 2x ročně, mladí lidé s bydlištěm jinde v České republiky mohou
čerpat nejvýše 1x ročně.

3. Okruh žadatelů
3.1. O poskytnutí příspěvku se může ucházet jakýkoliv ekonomicky znevýhodněný mladý člověk
starší 18 let, který trvale pobývá na území České republiky a má české občanství.
3.2. Ekonomicky znevýhodněným mladým člověkem se zde rozumí jedinec žijící v rodině, která
pobírá přídavek na dítě, a/nebo v domácnosti, jejíž příjmy se rovnají maximálně 1,5 násobku
životního minima.
3.3. V řádně odůvodněných případech může správce programu, jímž je Rada EYCB, rozhodnout
o přidělení příspěvku i osobě, která nesplňuje výše uvedené podmínky.

4. Podmínky účasti a způsob podání žádosti
4.1. Účast žadatele je možná po předložení následujících tiskopisů:
•

vyplněný formulář žádosti;

•

kopie přídavku na dítě a/nebo doklad o skutečnosti, že se příjem domácnosti rovná
maximálně 1,5 násobku životního minima;

•

doložení trvalého pobytu na území České republiky a českého občanství;

•

motivační dopis.

4.2. Řádně vyplněné formuláře a tiskopisy se zasílají v elektronické formě na adresu
eycb.info@gmail.com nebo v listinné podobě na adresu „Evropské centrum mládeže Břeclav, sady
28. října 1, Břeclav 690 02“.
4.3. V některých případech může být součástí ověření motivace žadatele rozhovor, a to buď osobně
nebo prostřednictvím elektronické komunikace (Skype).
4.3. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři nebo nedoložení všech tiskopisů může vést
k zamítnutí příspěvku.

5. Posuzování žádosti
5.1. Formální a administrativní úplnost a správnost žádosti posoudí správce programu, jímž je Rada
EYCB.
5.2. Správce programu též posoudí motivaci žadatele s ohledem na téma projektu a potenciální
přínos účasti na projektu žadateli a podle toho rozhodne o přidělení či nepřidělení grantu.
5.3. Výše poskytnutého grantu bude závislá na dostupných finančních prostředcích Grantového
programu. Může dosáhnout až 100 % skutečných cestovních nákladů, 100 % skutečné ceny
cestovního zdravotního pojištění, nejvýše 600 Kč na pořízení cestovního pasu žadateli a nejvýše
500 Kč na koupi nezbytné stravy na žadatele a projekt, a to při splnění podmínek uvedených v bodě
6.3.
5.4. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí správce grantu vyrozuměni písemně nejpozději do 10
pracovních dní ode dne doručení žádosti o grant správci grantu.
5.5. Všechny přidělené granty budou zveřejněny na webu EYCB a ve výročních zprávách.

6. Poskytnutí příspěvku
6.1. Finanční prostředky (příspěvky) se poskytují na základě smlouvy uzavřené mezi EYCB
a žadatelem.
6.2. Příspěvek bude alokován žadateli buď hotovostní platbou, poštovní poukázkou, nebo
bezhotovostně na účet žadatele uvedený ve smlouvě mez žadatelem a EYCB, a to v termínu

uvedeném ve smlouvě. Konkrétní způsob přidělení grantu bude dohodnut se žadatelem.
6.3. Použití příspěvku je možné pouze na úhradu nezbytných nákladů spojených s:
• cestovným z místa bydliště do místa konání projektu a zpět za dodržení podmínky
použití nejlevnějšího dostupného dopravního prostředku a způsobu cesty (2. vlaková třída,
ekonomická třída v případě letecké dopravy);
• povinným cestovním zdravotním pojištěním;
• pořízením cestovního pasu, pokud žadatel tento nevlastní;
• koupí nezbytné stravy v době konání projektu.
6.4. Spoluúčast žadatele se nevyžaduje.
6.5. Příjemce příspěvku je povinen do 30 dní ode dne návratu z projektu zaslat na adresu správce
grantu (Evropské centrum mládeže Břeclav; sady 28. října 1; Břeclav 690 02) kopie všech
cestovních dokladů a dokladů za stravu, které byly alespoň částečně hrazeny z příspěvku. Zároveň
s doklady je příjemce povinen zaslat také vyúčtování příspěvku.
6.6. V případě, že příjemce nevyužije celý příspěvek, je povinen nevyužitou část vrátit správci
grantu, a to nejpozději do 30 dnů od návratu z projektu.

7. Vyúčtování
7.1. Vyúčtování, které je příjemce povinen zaslat správci grantu (viz bod 6.5.) musí obsahovat
následující položky:
•
seznam veškerých položek, které byly hrazeny z příspěvku;
•
kopie dokladů s jasným vyznačením částky, která byla hrazena z příspěvku (pokud
nebyla z příspěvku hrazena celá částka).
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě, v těchto Pravidlech nebo Podmínek účasti na
zahraničních projektech zveřejněných na webu EYCB může mít za následek neposkytnutí dalšího
příspěvku, ukončení spolupráce s provinilým žadatelem a soudní vymáhání poskytnutého
příspěvku.

