
Vyhlášení grantového programu Plzeňského Prazdroje

Na budoucnost 2021



Kdo program vyhlašuje?

Co je cílem programu? 

Témata podporovaných projektů?

Vyhlašovatelem grantového programu je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. 
se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň. Odborným garantem grantového procesu 
je Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, Brno 60200. 

Cílem programu je podpořit několik větších, koncepčních projektů, které zavádějí 
dobrou praxi a inovace ve snižování uhlíkové stopy na lokální úrovni, v hospodaření 
s vodou a jejím zadržováním, ve zvyšování odolnosti krajiny a sídel na projevy 
změny klimatu nebo nakládání s odpady. 

V těchto oblastech hledáme partnery z neziskového sektoru, kteří mají relevantní 
odborné zkušenosti i kapacitu spolupracovat s dalšími institucemi a přenášet 
dobrou praxi do jiných území. Jedním z cílů programu Na budoucnost je i posílit 
kapacity vybraných partnerů takovým způsobem, aby mohly  své projekty 
s pozitivním dopadem na životní prostředí úspěšně zrealizovat.

K podpoře budou vybrány organizace, jejichž projekty přinášejí inovativní, praktická 
a přenositelná řešení, která budou i díky spolupráci/partnerství maximalizovat svůj 
dopad v níže popsaných tématech: 

• Česká republika se také podílí na globálním oteplování, jehož důsledky 
čím dál víc ohrožují kvalitu života ve městech i na venkově. (Jak dopady 
naší činnosti minimalizovat a jak snižovat emise skleníkových plynů zejména na 
místní úrovni?) 

• Voda je vzácný zdroj. (Jak s ní lépe hospodařit, jak obnovit schopnost krajiny 
zadržovat srážky, apod.?)  

• Adaptujme se na změnu klimatu. (Musíme být připraveni na realitu zvyšujících 
se extrémů počasí a zvyšovat odolnost sídel, infrastruktury i krajiny vůči 
dopadům těchto výkyvů. Jak na to?) 

• Odpady z lidské činnosti zatěžují ekosystémy regionů i celé planety, 
často končí zpět v potravinovém řetězci a výrazně přispívají  k emisím 
skleníkových plynů.  (Jak vzniku odpadů předcházet, snižovat jejich produkci 
a zlepšit jejich znovuvyužití?)



Kdo se může přihlásit?

Místo realizace projektů?

Jak podat grantovou žádost?

Oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně 
prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
Primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, 
které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických 
nápojů.

Projekt může být realizován na celém území České republiky, žadatel nemusí mít 
v místě realizace své sídlo.

Kompletní informace o programu Na budoucnost najdete na stránkách 
www.nadacepartnerstvi.cz/Granty, kde si vyberete grantovou výzvu 
Na budoucnost. Na stejném místě najdete i odkaz na online systém 
Grantys, prostřednictvím kterého budete podávat žádost o grant.

Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, je možné stáhnout 
buď na výše uvedené stránce, nebo (po přihlášení) přímo v Grantysu, 
v sekci Ke stažení.

Uzávěrka příjmu žádostí – 1. kolo: 22. října 2021 (23:59)
Vyhodnocení žádostí – 1. kolo: 15. listopadu 2021
Workshop: 30. listopadu 2022 v Brně v Nadaci Partnerství  
Konzultace návrhů s žadateli: prosinec/leden 2022
Termín dopracování žádostí – 2. kolo: 15. leden 2022
Vyhodnocení žádostí – 2. kolo:  30. března 2022
Realizace projektů: od 1. dubna 2022
Zaslání průběžné zprávy: 30. září 2022
Zaslání závěrečné zprávy: do 30 dnů po ukončení projektu

Jaký je harmonogram letošní 
grantové výzvy?



Jak bude probíhat grantové řízení?

Na koho se můžete v případě dotazů 
obrátit?

Grantové řízení proběhne ve dvou kolech, kdy v prvním kole budou hodnoceny 
projektové záměry bez podrobného rozpočtu a harmonogramu. Důraz bude 
kromě tematického zaměření kladen na kritéria dopadu, inovativnosti, partnerství 
a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty. 

Žadatelé, kteří vyhovují kritériím výzvy, budou pozváni na společný workshop 
věnovaný inspiračním řešením ve výše uvedených prioritních tématech podpory. 
Na workshopu budou mít možnost představit a konzultovat svoje záměry a podílet 
se na upřesnění a zacílení celého programu. Workshop proběhne 30. listopadu 
2021 v Nadaci Partnerství, na Údolní 33 v Brně. Účast na workshopu je nezbytná 
pro další hodnocení projektu. 

Účastníci workshopu dopracují projektové záměry na základě vstupů z workshopu 
a doplní je mj. o podrobnější popis, časový harmonogram a rozpočet. Na základě 
takto dopracovaných záměrů proběhne hodnocení grantové komise, s cílem vybrat 
3–5 projektů k finanční podpoře. Tyto projekty by měly být dlouhodobé, přesahující 
celkovou dobou realizace období uvedené ve výzvě. Podpořené organizace mohou 
v následujících letech podat žádost o finanční podporu dalších etap projektu. 

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, obsahová část projektu) je: 

Václav Izák,
E-mail: vaclav.izak@nap.cz
Tel.: 515 903 115

Kontaktní osobou pro technickou podporu systému Grantys je: 

Radim Cenek, 
E-mail: granty@nap.cz
Tel.: 515 903 115

 Telefonické konzultace jsou možné každý všední den od 9 do 16 hod.


