Nastartujme
komunity!
Vyhlášení grantového programu Plzeňského Prazdroje

RADEGAST LIDEM 2022

Kdo program vyhlašuje?
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.

CO JE CÍLEM PROGRAMU?
Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru
v Nošovicích.

JAKÉ PROJEKTY RÁDI PODPOŘÍME?
Péče o krajinu a přírodní bohatství,
např. obnovování ekologické stability
krajiny výsadbou stromů, obnovou
remízů a přírodě blízkých biotopů

Šetrné hospodaření s vodou
a dalšími přírodními zdroji, např.
obnova studánek a mokřadů nebo
lepší hospodaření s vodou v sídlech
a v budovách

?

Posilování odpovědnosti
za životní prostředí, např.
vzdělávací kampaně, přednášky
nebo ekologické soutěže
Ochrana kulturního dědictví
a tradic, např. pořádání
jarmarků, nebo budování
naučných stezek

Oživení veřejného prostoru
např. menší stavební úpravy
nebo doplnění mobiliáře
z popudu místních komunit

Rozvoj komunitních a volnočasových
aktivit při respektování principů
šetrnosti k přírodě a hospodaření
s vodou, např. pořádání koncertů, festivalů
nebo soutěží

Oprava a oživení drobných
památek a zapomenutých
míst, např. oprava kapliček,
božích muk a soch.

Posílení cestovního ruchu
a atraktivity, např. pořádání
výstav nebo prezentace
místních zajímavostí

Místo realizace projektů?
V okolí pivovaru v Nošovicích
(na území okresů Ostrava město, Frýdek – Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, okres Zlín)

FRÝDEK-MÍSTEK

VSETÍN

KARVINÁ

OKRES ZLÍN

Jaké typy projektů jsme podpořili
v minulých ročnících?
• aktivity za účelem ochrany přírody, vodních zdrojů, šetrného zacházení
s přírodními zdroji
• rekonstrukce turistických chat
• rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.)
pro různé věkové a zájmové skupiny
• aktivity za účelem posílení udržitelného turismu v regionu s důrazem
na vzdělávání a osvětu široké veřejnosti
Pro příklady podpořených projektů se podívejte na naše webové stránky.

Kdo se může přihlásit?
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.

Jak podat grantovou žádost?
Kompletní informace o programu Radegast lidem najdete na stránkách
www.nadacepartnerstvi.cz/Granty, kde si vyberete grantovou výzvu
Radegast lidem. 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.

Jaký je harmonogram letošní
grantové výzvy?
Příjem žádostí: do 27. 7. 2022 (23:59)
Zveřejnění podpořených projektů: do 27. 8. 2022
Realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Zaslání průběžné zprávy: 15. 2. 2023
Zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování: nejpozději do 30. 9. 2023

JAK GRANTOVÝ PROGRAM FUNGUJE?
Projekty vyhodnotí odborná grantová komise složená ze zástupců pivovaru,
Nadace Partnerství, místních odborníků a osobností.
Celková částka k rozdělení až 700 00 Kč
Minimální výše podpory 20 000 Kč
Maximální výše podpory 300 000 Kč

Na koho se můžete v případě
dotazů obrátit?
Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, obsahová část projektu)
i 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.

