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Fond DofE
Výzva 1/2018 k podávání žádostí do Fondu DofE
Fond DofE je určen k podpoře účastníků, absolventů, vedoucích, školitelů a hodnotitelů
dobrodružných expedic a dobrovolníků zapojených do programu DofE v České republice (dále jen
program) s prioritní podporou sociálně a jinak znevýhodněných jedinců. Fond byl vytvořen za účelem
umožnit všem účastníkům plné zapojení do všech aktivit v programu a současně za účelem zkvalitnění
podmínek pro vedoucí a další zapojené dobrovolníky, kteří se na fungování programu v České
republice podílejí. Fond DofE je podporován společností Kooperativa, jejíž zástupci spolurozhodují o
rozdělení dotací.
Podpory o které je možné žádat místními centry v rámci Výzvy 1/2018:

1. Podpora dobrodružných expedic
2. Podpora zájmových aktivit a talentované mládeže (včetně podpory dobrovolnictví)
3. Podpora materiálního vybavení pro realizaci dobrodružných expedic
4. Příspěvek na propagaci programu
5. Příspěvek na školení/zahraniční stáž vedoucích programu
6. Podpora pro nová místní centra DofE

V rámci Výzvy 1/2018 bude alokováno 250 000 Kč.

Rozmezí podávání žádostí: 9. – 22. 4. 2018
Žádosti zaslané mimo tyto termíny nebudou do hodnocení komise zahrnuty.
Rozhodnutí o přidělení příspěvků bude zveřejněno do 4. 5. 2018 na webových stránkách www.dofe.cz
v sekci Novinky. Žadatelé budou také informováni individuálně e-mailem spolu s odůvodněním
přidělení či zamítnutí žádosti a případně i s darovací smlouvou do 11. 5. 2018.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
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Náležitosti podávání žádostí:


Kompletně vyplněné formuláře a učiněné kroky:
o

1 – Žádost o příspěvek na dobrodružné expedice + založení expedice v ORB (popř.
Oznámení o plánované expedici)

o

2 – Žádost o příspěvek na aktivity účastníků (sport, rozvoj talentu, dobrovolnictví, akce
s pobytem)

o

3 – Žádost o příspěvek na materiální vybavení pro realizaci dobrodružných expedic

o

4 – Žádost o příspěvek na propagaci

o

5 – Žádost o příspěvek na školení či zahraniční stáž pro vedoucí DofE

o

6 – Žádost o startovací dotaci

zašlete v období

od 9. 4. 2018 do 22. 4. 2018

na email

fond@dofe.cz.

Na žádosti přijaté po 22. 4. 2018 bohužel nemůžeme brát zřetel.


Nejpozději do 3 dnů od přijetí žádosti Vám přijde potvrzující email s informací o tom, že Vaše
žádost byla doručena.



Před zveřejněním rozhodnutí Národní kancelář nebude poskytovat informace o výsledcích
jednání rozhodovací komise.



Žádost se nepodepisuje, nerazítkuje ani nezasílá poštou.

Doplňující informace:


Pokud místní centrum nevyužívá Online Record Book, papírové přihlášky účastníků
do programu DofE jsou povinnou součástí žádosti o podporu č. 1 a 2.



Principy a pravidla Fondu DofE, rozsah a charakteristika podpory, kritéria přidělení a další
důležité informace jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Fond DofE podpora

účastníkům, Fond DofE podpora vedoucím a Fond DofE podpora místním centrům.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
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V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte výše zmíněné dokumenty. Pokud v nich
nenaleznete odpověď na svou otázku, obraťte se na svého regionálního koordinátora:



Formuláře žádostí o příspěvky a všechny ostatní dokumenty týkající se Fondu DofE naleznete
na www.dofe.cz.



V případě, že účastníci, pro které je žádán příspěvek z fondu DofE, nebudou mít založené
profily v ORB (popř. NK neobdržela Přihlášky účastníků), bude tato žádost zamítnuta.



V případě nevyčerpaných příspěvků či nezaslaných dokumentů z minulých výzev fondu bude
žádost v rámci výzvy 1/2018 zamítnuta.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.

