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Co je cílem programu?

Místo realizace 
projektů?

Jaké projekty rádi 
podpoříme? 

Naší aktuální společenskou výzvou je znovu nastartovat život v naší zemi. Jsme součástí 
iniciativy Nastartujme Česko a aktivně podporujeme obnovu společenského života i české 
ekonomiky.

Víme, že klíčovou roli v návratu k běžnému život mají komunity, místní spolky a iniciativy 
zaměřené na prospěšné věci aktivity ve svém nejbližším okolí. Jejich role je výraznější  
v těchto dnech, kdy končí opatření v souvislosti s covid-19. Chceme proto podpořit organi-
zace, které mají zajímavé nápady, jak znovu rozběhnout komunitní život a jak zapojit lidi  
do sousedských aktivit.

Cílem programu Kozel lidem je zlepšit život obyvatelům v okolí velkopopovického pivovaru. 
Navazujeme tak na tradici barona Ringhoffera, který o kraj pečoval a rozvíjel místní  
aktivity. Přihlásit se mohou neziskové organizace z okolí Velkopopovického pivovaru.

Kdo program vyhlašuje?

Plzeňský Prazdroj, a.s. vyhlašuje  
další ročník grantového  
programu Kozel lidem.  
 
Odborným garantem programu  
je Nadace rozvoje občanské společnosti. 

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

Aktivity za účelem posílení cestovní-
ho ruchu s důrazem na vzdělávání  
a osvětu široké veřejnosti

Pořádání komunitních setkání 

Ochrana životního prostředí

Podpora komunitního  
a mezigeneračního učení  
a předávání znalostí

http://www.kozellidem.cz/


Vyhlášení výzvy 17.6.

Uzávěrka přihlášek 17.7.

Vyhlášení výsledků konec srpna

Hlasování veřejnosti 1.9. – 13.9.

Zahájení realizace projektů září 2020

Ukončení realizace projektů srpen 2021

Jaké projekty jsme podpořili v minulých 
ročnících?
• Pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, vzděláva-

cích...) s cílem posílit sousedské vztahy, budovat důvěru v rámci komunity,  
oživení života v obci, ochrany přírody, ochrany a rozvoje místních tradic a dědictví 

• Podpora komunitního a mezigeneračního dialogu a sdílení zkušeností  

• Rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.)  
pro různé věkové a zájmové skupiny  

• Aktivity za účelem posílení cestovního ruchu v regionu s důrazem na vzdělávání  
a osvětu široké veřejnosti  

• Aktivity za účelem ochrany přírody, vodních zdrojů, šetrného zacházení  
s přírodními zdroji 

Pro příklady podpořených projektů se podívejte na naše webové stránky. 

Do kdy se můžete přihlásit?

Úplný harmonogram

http://kozellidem.cz/


Jak grantový program funguje? 

Nejste si něčím jistí?

Projekty vyhodnotí odborná grantová komise složená ze zástupců pivovaru,
Nadace rozvoje občanské společnosti, místních odborníků a osobností, a vybere,  
které projekty finančně podpořit. Následně přichází na řadu veřejnost, která  
rozhodne o tom, které tři organizace získají bonusovou premii ve výši 50 000 Kč,  
30 000 Kč a 20 000 Kč.

Celková částka k rozdělení až 500 000 Kč
Minimální výše podpory 25 000 Kč
Maximální výše podpory 150 000 Kč

Neváhejte a obraťte se na koordinátorku programu Kozel lidem za NROS  
Lenku Klopcovou. Ráda Vám poradí s procesem i s grantovou žádostí.  

Telefonické konzultační hodiny probíhají vždy v úterý a ve středu od 10:00 - 15:00. 

Kontaktní osoba: Lenka Klopcová
Telefon: 227 217 262; 725 336 156 
E-mail: ppkomunity@nros.cz
Web NROS

mailto:ppkomunity%40nros.cz?subject=
https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-plzenskeho-prazdroje/

