
 
 

 

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU  

PRAZDROJ LIDEM / 

RADEGAST LIDEM / 

KOZEL LIDEM  

 

v roce 2017 

 

„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“ 

 

 

KDO PROGRAM VYHLAŠUJE? 

 

Vyhlašovatelem programu je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U 

Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň. Odborným garantem programu je 

Nadace rozvoje občanské společnosti se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 

5. 

 

 

NA CO JE MOŽNÉ ZÍSKAT PŘÍSPĚVĚK? 

 

Cílem Programu je podpora veřejně prospěšných projektů, které realizují nestátní 

neziskové organizace v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a.s. v Plzni, v 

Nošovicích a Velkých Popovicích: 

 

 

I. PRAZDROJ LIDEM 

 

Cílem je podpora komunitních a vzdělávacích veřejně prospěšných aktivit 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  míst pamětí 

 Aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze 

 

 
Vyhlášení výzvy 1. května 2017 

Uzávěrka přihlášek 15. června 2017 

Vyhlášení výsledků 

programu 

srpen 2017 

Hlasování veřejnosti srpen / září 2017 

Slavnostní předání šeků říjen 2017 

Minimální výše podpory 50 000 Kč 

Maximální výše podpory 500 000 Kč 

Celková částka k rozdělení 2 500 000 Kč 

Zahájení a konec realizace 

projektů 

1. října 2017 – 31. září 2018 (max. 12 měsíců) 

 

 

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 

 

 

 
Vyhlášení výzvy 1. dubna 2017 

Uzávěrka přihlášek 15. května 2017 

Vyhlášení výsledků 

programu 

červenec 2017 

Hlasování veřejnosti červenec 2017 

Slavnostní předání šeků září 2017 

Minimální výše podpory 30 000 Kč 

Maximální výše podpory 300 000 Kč 

Celková částka k rozdělení 1 500 000 Kč 

Zahájení a konec realizace 

projektů 

1. září 2017 – 31. srpna 2018 (max. 12 měsíců) 

 

 

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 



 
 

 
Vyhlášení výzvy 1. března 2017 

Uzávěrka přihlášek 31. března 2017 

Vyhlášení výsledků 

programu 

květen 2017 

Hlasování veřejnosti květen 2017 

Slavnostní předání šeků červen 2017 

Minimální výše podpory 10 000 Kč 

Maximální výše podpory 50 000 Kč 

Celková částka k rozdělení 300 000 Kč 

Zahájení a konec realizace 

projektů 

1. července 2017 – 30. června 2018 (max. 12 

měsíců) 

 

 

Celková částka k rozdělení ve třech regionech v roce 2017: 4 300 000 Kč 

 

 

JAK PROBÍHÁ VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ O BONUSOVOU PRÉMII? 

 

Cílem hlasování je zvolit z vybraných projektů ty nejzajímavější 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. 

 

JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT? 

 

Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu. 

Stáhněte si manuál k vyplnění projektové žádosti.  

 

PRAVIDLA GRANTOVÉHO PROGRAMU ke stažení zde. 

 

Kontaktní osoba: Tereza Venclová 

Telefon: +420 227 217 269 

E-mail: ppkomunity@nros.cz 

 

https://www.prazdroj.cz/odpovednost/podpora-regionu
https://www.grantys.cz/my/login.php
http://www.nros.cz/wp-content/uploads/2017/03/manual_jakvyplnitgrantovouzadost_2017.pdf
http://www.nros.cz/wp-content/uploads/2017/03/pravidlagrantovehoprogramu2017.pdf
mailto:ppkomunity@nros.cz

