Aktuální grantové příležitosti 1/2015
zprostředkovatel

Nadace Proměny

název programu

Program Parky/ grantová výzva 2014

komentář k zaměření programu

dotace na revitalizaci veřejného parku

oprávnění žadatelé

města nad 8 000 obyvatel, městské části

termín podání žádostí

31. 3. 2015

termín vyhlášení výsledků

říjen 2015

alokovaná částka

25 000 000 Kč

výše grantu

max. 25 000 000 Kč (bude podpořen 1 projekt)

spolufinancování

10 %

doba trvání grantu

6 let (3 roky návrh a realizace) + 3 roky (údržba a rozvoj)

více na

http://www.nadacepromeny.cz/userfiles/files/2014/GRANTY/GV_2014_Parky_Metodi
ka.pdf

zprostředkovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

název programu

Podprogram 117D512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro
rok 2015“

komentář k zaměření programu

Dotace na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o
celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do
výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

oprávnění žadatelé

obce

termín podání žádostí

16. 2. 2015

termín vyhlášení výsledků

uveden

alokovaná částka

neuvedena

výše grantu

4 000 000 Kč

spolufinancování

30 %

doba trvání grantu

nestanovena

více na

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programypodpory-bydleni-pro-rok-2015/Podprogram-Podpora-regeneracepanelovych-sidlist

zprostředkovatel

Visegrad Fund

název programu

Standard grants

komentář k zaměření
programu

cultural cooperation, scientific exchange and research,
education, youth exchange, crossborder cooperation or
promotion of tourism.

oprávnění žadatelé

všechny fyzické a právnické osoby kromě příspěvkových
organizací státu

termín podání žádostí

15. 3. a 15. 9.

termín vyhlášení výsledků

do 60 pracovních dnů

alokovaná částka na rok 2014

2 200 000 eur

maximální výše grantu

nejméně 6 001 eur + spoluúčast (obvykle 10 – 15 000 eur)

spolufinancování

20 %

maximální doba trvání grantu

12 měsíců

více na

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

zprostředkovatel

Nadace české architektury

název programu

Výběrové řízení 2015
výstavy, publikace, přednášky, workshopy, konference
s architektonickou tematikou

komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé

–
–
–
–
–

termín podání žádostí

5. 1. 2015

termín vyhlášení výsledků

nejpozději 31. 1. 2015

alokovaná částka

1 000 000 Kč

výše grantu

maximální výše není uvedena (řádově desetitisíce)

spolufinancování

příspěvkové a rozpočtové organizace 50 %, ostatní žadatelé 0 %.

doba trvání grantu

1. 2. 2015 – 31. 12. 2015

více na

http://www.nca.info/#news/2014/vyberove_rizeni_na_rozdeleni_
grantu_nca_pro_rok_2015_360

občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
veřejnoprávní instituce
příspěvkové a rozpočtové organizace
fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

zprostředkovatel

Hl. m. Praha

název programu

14. výzva k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1

komentář k zaměření
programu

Podporované aktivity:










revitalizace ploch s ekologickou zátěží;
revitalizace ploch významných pro rozvoj města;
regenerace veřejných prostranství v obytných územích;
revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených
ploch (parky aj.);
revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí
rozvoj území;
obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů,
revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně
revitalizované doprovodné zeleně
výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně,
doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu
území ohrožených povodněmi.

oprávnění žadatelé

Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, organizace
zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
nestátní neziskové organizace

termín podání žádostí

28. 1. 2015 14:00

termín vyhlášení výsledků

do 20 týdnů

alokovaná částka

85 000 000 Kč

výše grantu

min. 1 000 000 Kč

spolufinancování

HMP a jím zřízené organizace: 0 %
MČ a jimi zřízené organizace: 7,5 %
NNO: 10 %
projekty vykazující znaky podpory de minimis: 20 %

doba trvání grantu

do 30. 6. 2015

více na

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/1206_vyhlaseni14.vyzvy-oppk.html?strana=1

