
               
 
 
 

GRANTOVÝ PROGRAM PRAZDROJ LIDEM/ RADEGAST LIDEM/ KOZEL LIDEM  
 
 

„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“ 
 

 
KDO PROGRAM VYHLAŠUJE? 

 
Vyhlašovatelem programu je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem u prazdroje 7, Plzeň, 
IČ: 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 
227 (dále jen „Vyhlašovatel“) 
 
 

Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti se sídlem: Na Václavce 
1135/9, PSČ 150 00, Praha 5, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl N, vložka 23 (dále jen “Odborný garant”) 
 

 
NA CO JE MOŽNÉ ZÍSKAT PŘÍSPĚVĚK? 

 
Cílem Programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, 
a.s. v Plzni, v Nošovicích a Velkých Popovicích.  
 

 
I. PRAZDROJ LIDEM 

 
 
Cílem podpory je oživování veřejného prostoru, komunitní a vzdělávací veřejně prospěšné 

aktivity ve vztahu k oživování veřejného prostoru. 
 
Místo realizace projektů: Plzeň 
 
Příklady podporovaných projektů:  
 

 Pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích a 
komunitních akcí za účelem oživení veřejného prostoru 

 Revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí 

 Návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek  

 Zvýšení bezpečnostních prvků silničního provozu a zkvalitnění veřejných bezbariérových 
přístupů 

 Komunitní zahradnictví, úklidové akce, okrašlovací aktivity 

 Obnova tradic, oživení zapomenutých míst a a míst pamětí 

 Aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze 
 
Max. výše podpory: 500 000 Kč 
 
 
 
 
 



               
 

II. RADEGAST LIDEM 
 

Cílem podpory je péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech. 
 
 
 
Místo realizace projektů: okolí pivovaru v Nošovicích (na území bývalých okresů Frýdek-Místek, 
Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín) 
 
 
Příklady podporovaných projektů: 
 

 Aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu a odstranění negativních dopadů 
masového turistického ruchu 

 Péče o vodní zdroje 

 Pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích a komunitních akcí  

 Péče o krajinu a přírodní bohatství, ochrana flóry a fauny, prevence znečištění přírody 

 Ochrana místního kulturního dědictví a tradic 

 Rekonstrukce a revitalizace drobných architektonických prvků, místních specifik a míst 
pamětí 

 Organizace soutěží a popularizačních aktivit ve vztahu k přírodnímu bohatství Beskyd 

 Návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek 

 Aktivity na podporu rozvoje podnikání v regionu 
 
Max. výše podpory: 300 000 Kč 
 

 
III. KOZEL LIDEM 

 
Cílem podpory je komunitní rozvoj a podpora místních tradic. 

 
 
Místo realizace projektů: okolí pivovaru ve Velkých Popovicích 
 
 
Příklady podporovaných projektů: 
 

 Pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, 
vzdělávacích) za účelem posílení sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného 
prostoru, ochrany přírody, ochrany a rozvoje místních tradic a dědictví 

 Pořádání dobročinných a fundraisingových setkání 

 Podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí 

 Rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a 
jeho specifikům 

 Aktivity za účelem posílení cestovního ruchu s důrazem na místní specifika 
 
 
Max. výše podpory: 50 000 Kč 
 
       

 
 



               
 
 
 
 

KDO MŮŽE ŽÁDAT? 
 
 
O příspěvek z grantového programu může požádat nestátní nezisková organizace registrovaná v 
ČR. Přípustné jsou následující právní formy: 

 Spolek, 

 Obecně prospěšná společnost, 
 
 

 Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a 
náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, 

 Ústav, 

 Příspěvkové organizace 
 
 
Primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby straší 18 let, které splňují 
zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů.   
 
Můžou se do programu hlásit školy/školky? 
 
Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, včetně příspěvkových organizací. O 
podporu se tedy mohou ucházet i školky/školy, pokud splní podmínky výzvy a primární cílovou 
skupinou projektů určených k podpoře budou osoby starší 18 let. Každá žádost bude posuzována 
individuálně. 
 
 
 
 

 
JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT? 

   
Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu www.grantys.cz. Žádosti 
jsou přijímány v termínu od vyhlášení grantového řízení žádosti až do předem uveřejněného 
termínu uzávěrky. Podrobnosti k průběhu grantového řízení jsou k dispozici na webových 
stránkách Odborného garanta programu (http://www.nros.cz/cs/programy/grantovy-program-
plzensky-prazdroj )  
 
 

JAK PROBÍHÁ VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ O BONUSOVOU PRÉMII? 
 
Cílem hlasování je zvolit nejzajímavější projekty Programu z pohledu široké veřejnosti a 
zaměstnanců společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a udělit jim předem stanovenou finanční odměnu, 
tzv. bonusovou prémii. Hlasování probíhá na webových stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj, 
a.s. dle harmonogramu aktuálního ročníku. Mechanika hlasování je popsána ve zvláštním 
dokumentu “Pravidla a podmínky hlasování”, která jsou umístěna webu Plzeňského Prazdroje, a.s. 
v období, kdy probíhá veřejné hlasování. 
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