Aktuální grantové příležitosti 9/2014
zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu
oprávnění žadatelé

Nadace české architektury
Výběrové řízení 2015
výstavy, publikace, přednášky, workshopy, konference
s architektonickou tematikou
– 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).

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování

5. 1. 2015
nejpozději 31. 1. 2015
1 000 000 Kč
maximální výše není uvedena (řádově desetitisíce)
příspěvkové a rozpočtové organizace 50 %, ostatní žadatelé 0 %.

doba trvání grantu
více na

1. 2. 2015 – 31. 12. 2015
http://www.nca.info/#news/2014/vyberove_rizeni_na_rozdeleni_
grantu_nca_pro_rok_2015_360

Aktuální grantové příležitosti 8/2014
zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé

termín podání žádostí

Hl. m. Praha
14. výzva k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1
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.
Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené
a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní
neziskové organizace
28. 1. 2015 14:00

termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování

doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé
termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků

do 20 týdnů
85 000 000 Kč
min. 1 000 000 Kč
HMP a jím zřízené organizace: 0 %
MČ a jimi zřízené organizace: 7,5 %
NNO: 10 %
projekty vykazující znaky podpory de minimis: 20 %
do 30. 6. 2015
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/1206_vyhlaseni14.vyzvy-oppk.html?strana=1

Ústecká komunitní nadace
Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti
Podpora projektů realizovaných v okresech Ústí n. L., Děčín,
Litoměřice, Teplice.
Oblast podpory „Udržitelná budoucnost“: Dozvěděli jsme se, že…
Jestliže budou strategie a koncepce v nejrůznějších oblastech
rozvoje regionu vytvářeny v dialogu mezi odborníky, politiky a
veřejností, pak budou tyto koncepce dlouhodobé a nezávislé na
změnách politických preferencí. Jestliže budeme mít ve městech
kompetentní útvary pro naplňování urbanistických a územně
rozvojových koncepcí, pak nebude docházet k politickým,
nekoncepčním a nevratným zásahům do rozvoje měst.
Jestliže se otevřeme dobrým nápadům a příkladům, jak mohou
věci fungovat v jiných regionech či v zahraničí, pak budeme na
dobré cestě k tomu, abychom je zúročili i u nás.
S čím začít? Tak třeba…
Vytvořme urbanistický plán města na 10, 20 nebo 30 let s jasnou
vizí, kde co bude, proč to tam bude a jak to město bude fungovat.
nestátní neziskové organizace registrované v ČR, příspěvkové
organizace krajů a obcí; veřejné vysoké školy; obce, svazky obcí
29. 9. 2014
5. 12. 2014

alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

350 000 Kč
max. 50 000 Kč
NNO do 30 000 Kč 0 %, nad 30 000 Kč 20 %
ostatní žadatelé 50 %
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
http://komunitninadace.cz/informace-pro-zadatele/aktualnivyzvy/

Aktuální grantové příležitosti 7/2014
zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé
termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

Nadace Via
Města z jiného těsta (2014)
Chceme podpořit ty z vás, kteří jste odhodláni oživit veřejný
prostor a podporovat dialog v něm. Myslíme si, že veřejný prostor
patří nám všem. Jsme připraveni vám pomoci sdílený prostor
utvářet, kultivovat a společně plánovat jeho budoucnost, abyste
se cítili svobodně a šťastně v místě, kde žijete.
nestátní neziskové organizace, fyzické osoby
9. 9. 2014
10. 10. 2014
800 000 Kč
70 000 Kč
min. 10 %, max. 80 %
1. 10. 2014 - 30. 9. 2015
http://www.nadacevia.cz/doc/mesta-z-jineho-testa/mesta-zjineho-testa-zive-granty-2014-vyhlaseni.pdf

Nadace Partnerství
Granty na přírodní zahrady
Vysaďte na veřejných prostranstvích kvetoucí trvalky, keře a

oprávnění žadatelé

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

stromy, které rozšíří potravní nabídku užitečnému hmyzu.
Výsadba vycházející z principů přírodních zahrad pak bude sloužit
jako ukázka dobré praxe a inspirace pro uživatele prostoru.
příspěvkové organizace (vyjma těch, které vykonávají státní
správu a samosprávu), školské právnické osoby, spolky, ústavy,
sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické osoby, obce, sdružení a spolky obcí
20. 8. 2014
15. 9. 2014
300 000 Kč
5 000 až 30 000 Kč
nepovinné
1. 10. 2014 - 30. 6. 2015
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/7308ff9a-6460-4db1998e-a57621d6c2a0/Informace-o-vyzve-na-tvorbu-prirodnichzahrad.pdf.aspx

Nadace Partnerství
Výsadba stromů - obce a školy
V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, duby,
javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby
těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme.
Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice,
aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné
péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.
obce, příspěvkové organizace (vyjma těch, které vykonávají
státní správu a samosprávu), církevní právnické osoby (mimo
církevní a právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické,
vzdělávací a kulturní služby), sdružení a spolky obcí.
13. 8. 2014
15. 9. 2014
150 000 Kč
10 000 až 30 000 Kč
nepovinné
1. 10. 2014 - 1. 12. 2014
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/97b24936-267d4aec-80f9-754e2c2766c0/Informace-o-vyzve-podzimni-vysadbastromu-2014_obce.pdf.aspx

Nadace Partnerství
Výsadba stromů - NNO
V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, duby,
javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby
těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme.
Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice,
aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné

oprávnění žadatelé

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.
obce, příspěvkové organizace (vyjma těch, které vykonávají
státní správu a samosprávu), církevní právnické osoby (mimo
církevní a právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické,
vzdělávací a kulturní služby), sdružení a spolky obcí.
13. 8. 2014
15. 9. 2014
150 000 Kč
10 000 až 30 000 Kč
nepovinné
1. 10. 2014 - 1. 12. 2014
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/55b8ea7d-5bd74fc9-8934-f7567409b3f2/Informace-o-vyzve-podzimni-vysadbystromu-2014_NNO.pdf.aspx

Aktuální grantové příležitosti 6/2014
zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu
oprávnění žadatelé
termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu
oprávnění žadatelé

termín podání žádostí

Nadace OF
Opomíjené památky
V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu
opomíjených památek.
Právnické osoby
30. 6. 2014
15. 10. 2014
není uvedena
max. 60 000 Kč
příspěvkové organizace 50 %
10/2014 – 11/2015
http://www.nadaceof.cz/jak-pozadat

Nadace OF
Památky a zdraví
V rámci tohoto programu poskytovány granty na záchranu
historických budov, provozujících sociální či zdravotní službu.
sdružení / spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti,
nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby
poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí
provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních
památek
30. 6. 2014

termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

15. 10. 2014
není uvedena
není uvedena
není stanovena minimální hodnota
10/2014 – 11/2015
http://www.nadaceof.cz/jak-pozadat-2

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

Nadace Via
Rychlé granty
Za pomoci Rychlého grantu můžete upozornit na aktuální
problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné
dění anebo získat odborné podklady pro alternativní řešení
problému.
spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy,
nebo účelová zařízení církví (charity a diakonie).
každý 1. čtvrtek v měsíci do vyčerpání prostředků
cca do 2 týdnů
600 000 na rok 2014, k 29. 5. 2014 zbývá 231 550 Kč.
max. 30 000 Kč
nepovinné
max. 6 měsíců
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporamistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014

oprávnění žadatelé
termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

Aktuální grantové příležitosti 5-6/2014
zprostředkovatel
název programu

komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé
termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu

Ministerstvo kultury
1. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č. 17
„Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského
kulturního dědictví“
Programová oblast č. 17 je zaměřena na posílení evropské
kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů
s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou
projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které
inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a
mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých
oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.
Právnické osoby se sídlem v ČR, fyzické osoby s trvalým pobytem
v ČR. Historie v umělecké oblasti min. 3 roky.
26. 6. 2014 v 19.00
září 2014
40 300 000 Kč
248 000 Kč – 3 968 000 Kč
10 %
3 měsíce až 18 měsíců (do 30. 4. 2016)
http://www.norskefondy.cz/wp-content/uploads/2014/03/VýzvaPO17.pdf

Ministerstvo kultury
1. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č. 16
„Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu
spolufinancování

doba trvání grantu
více na

Programová oblast č. 16 je zaměřena na ochranu, obnovu a
prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a
židovského kulturního dědictví v České republice.
Oprávněným žadatelem je žadatel (subjekt), který má právní
subjektivitu a je vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je
evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci
sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných
v evidenci Ministerstva kultury ČR
‐ instituce zřizované státem,
‐ územní samosprávné celky,
‐ nevládní organizace
‐ náboženské organizace/ církevní právnické osoby
‐ obce
‐ právnické osoby
20. 6. 2014 19:00
září 2014
393 526 995 Kč
4 216 000 Kč – 29 760 000 Kč
Výše grantu může činit maximálně:
- 60% celkových oprávněných výdajů projektu;
- 80% celkových oprávněných výdajů projektu, pokud se jedná o
projekty realizované veřejnými subjekty a církevními právnickými
osobami;
- 90% celkových oprávněných výdajů projektu, pokud se jedná o
projekty realizované nevládními neziskovými organizacemi.
max. do 30. 4. 2016
http://www.norskefondy.cz/wp-content/uploads/2014/03/VýzvaPO16.pdf

Aktuální grantové příležitosti 5/2014
zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé
termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka na rok 2014
maximální výše grantu
spolufinancování
maximální doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

oprávnění žadatelé

Visegrad Fund
Small grants
program mezinárodní spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a
výzkumu v zemích Visegrádské čtyřky. Možno podpořit např.
výstavy a festivaly, workshopy, semináře a konference.
všechny fyzické a právnické osoby kromě příspěvkových
organizací státu
1. 6., 1. 9., 1. 12. 2014
do 50 dnů od data podání žádosti
640 000 eur
6 000 eur
20 %
6 měsíců
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Ústecký kraj
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast
podpory 3.2.
Výzva je primárně zaměřena na tvorbu/inovaci vzdělávacích
nástrojů pro účastníky dalšího vzdělávání v technických oborech stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, energetiky a
chemického průmyslu a na motivaci účastníků dalšího vzdělávání k
účasti na dalším vzdělávání.
vysoké školy, vzdělávací instituce, neziskové organizace se sídlem
v Ústeckém kraji; obce; hospodářská komora

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
výše grantu na 1 projekt
spolufinancování
doba trvání grantu
více na

12. 5. 2014
září 2014, realizace od 1. 10.
17 098 505,35 Kč
500 000 – 1 500 000 Kč
0%
6 – 9 měsíců
http://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1681431&
n=vyhlaseni-5-kolove-vyzvy-k-predkladani-grantovych-projektu-zop-vk-prioritni-osy-3-oblast-podpory-3-2&p1=176458

Aktuální grantové příležitosti 4/2014
zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu
oprávnění žadatelé

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
maximální výše grantu
spolufinancování
maximální doba trvání grantu
více na

zprostředkovatel
název programu
komentář k zaměření programu

Nadace Via
Fond kulturního dědictví – „Záchrana drobných památek místního
významu“ (2014)
příležitost pro nadšence, kteří by chtěli zachránit drobnou
stavební památku ve svém okolí
církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností
(žádat mohou farnosti, charity, diakonie) • nadace • nadační
fondy • obce • obecně prospěšné společnosti • spolky (včetně
původních občanských sdružení) • ústavy
16. 4. 2014
poslední týden v květnu
600 000 Kč
50 000 Kč
20 %
12 měsíců
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporamistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnychpamatek-mistniho-vyznamu-2014

Nadace Via
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny (2014 - Regionální
fond rozvoje)
zajímavá příležitost pro financování realizace menších projektů se
zapojením veřejnosti (participativní revitalizace veřejných prostor,
vnitrobloků, komunitních prostor apod.).

oprávnění žadatelé

termín podání žádostí
termín vyhlášení výsledků
alokovaná částka
maximální výše grantu
spolufinancování
maximální doba trvání grantu
více na

nadace • nadační fondy • obce • obecně prospěšné společnosti •
příspěvkové organizace • sdružení obcí • spolky (včetně
původních občanských sdružení) • účelová zařízení církví
• ústavy
30. 4. 2014
červen 2014
2 000 000 Kč
100 000 Kč
neziskovky 10 % (lze vyčíslit cenou dobrovolnické práce)
obce, příspěvkovky 20 % (10 % může být dobrovolnická práce)
12 měsíců
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporamistnich-iniciativ/regionalni-fond-rozvoje-2014

