VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE,
VÝZVA PRAZDROJ LIDEM
v roce 2018
„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 PŘÍSPĚVEK?
Cílem Programu je podpora veřejně prospěšných projektů, které realizují neziskové
organizace v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a.s. v Plzni, v Nošovicích a ve Velkých
Popovicích.

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
Uzávěrka přihlášek
Vyhlášení výsledků programu
Hlasování veřejnosti
Slavnostní předání šeků
Minimální výše podpory
Maximální výše podpory
Celková částka k rozdělení
Zahájení a konec realizace
projektů

28. května 2018
8. července 2018
srpen 2018
srpen / září 2018
říjen 2018
50 000 Kč
500 000 Kč
2 400 000 Kč
1. října 2018 – 30. září 2019 (max. 12 měsíců)

Projekty vybrané hodnoticí komisí k podpoře se zúčastní veřejného hlasování, které bude
probíhat na webových stránkách Plzeňského Prazdroje. Tři organizace s nejvyšším počtem
hlasů dostanou jako bonus procesní analýzu a organizace, která získá nejvíce hlasů, pak ještě
navíc 50 000 Kč na svůj rozvoj.
Procesní analýza bude prováděna na základě unikátní metodiky modelu hodnocení „Zdravé
organizační řízení", které NROS vytvořila ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy
v Praze a je zároveň v jejím vlastnictví. Na hodnocení spolupracují nezávislí odborníci
z řad komerčního i neziskového sektoru.
JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?
Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím systému Grantys.
Veškeré dokumenty, jež je nutné znát při podávání žádosti či při realizaci projektu, naleznete
na webových stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti.

Kontaktní osoba: Lenka Klopcová
Telefon: 227 217 262
E-mail: ppkomunity@nros.cz
Web NROS

