
 

 

 

Grantový kalendář INEX-DoK - 2017 
 

Pokud plánujete v rámci aktivit projektové skupinky nějaké akce, na které bude potřeba financí, 

vždy je potřeba o tom s INEXem komunikovat. Pokud to bude v současných silách a 

rozpočtech, rádi něco málo podpoříme z prostředků INEX-SDA, nebo vás podpoříme, abyste na 

svoje aktivity získali nějaký – klidně i malý - grant. 

 

Na co je možné po domluvě získat finanční prostředky od INEX-SDA: 

- cestovné 

- lektoři (možnost proškolit pracovní skupinu v tématu, o něž sama zažádá) 

- materiál (kancelářské potřeby) 

- promo materiály (design a tisk letáků) 

- částečné uhrazení občerstvení na akcích projektových skupin 

- pronájmy prostor 

 

 

Grantové příležitosti mimo INEX-SDA: 

 

ČSOB pomáhá regionům 

http://www.csobpomaharegionum.cz/ 

Deadline: září 2017 

Specifikace: Program si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných 

projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality 

života v regionech. Čtyři žadatelé, kteří v průběhu aktuálního ročníku programu získají v 

jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce 

prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. 

 

Visegrad Funds 

Standardní granty: 

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

Deadlines: 1.6.2017 

Specifikace: projekty, jichž se účastní nejméně 3 ze 4 zemí Višegrádské čtyřky, min. částka: 

6000euro, maximální doba trvání: 12 měsíců 

K čemu se hodí: projekty na poli kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, vzdělávání, 

výměny mládeže, mezistátní spolupráce a propagace turismu 

 

Malé granty: 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 

Deadlines: 1.6. 2017 

Specifikace: velmi podobné jako velké granty, liší se pouze max. podpora: 6000euro, max. doba 

trvání: 6 měsíců, tématika je totožná jako u standardních grantů 

http://www.csobpomaharegionum.cz/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/grants/small_grants/


 

 

 

ERASMUS + 

http://www.naerasmusplus.cz/ 

Deadline: 2.2.2017, 26.4.2017 a 4.10. 2017 

Specifikace: O finanční prostředky může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který 

působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny 

mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, požádat o finanční prostředky na 

mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická 

partnerství v oblasti mládeže.  

 

Česko-německý fond budoucnosti 

Téma roku 2017: podpora.mediální.kompetence 

http://www.fondbudoucnosti.cz/udalosti/tema-roku-2017-podpora-kompetence-media 

Deadline: 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 2017 

Specifikace: Projekty by se měly zabývat těmito tématy: kritické přijímání informací a mediálních 

nabídek a uvážlivé zacházení s nimi; úloha médií v česko-německých vztazích; morální, etické 

a bezpečné chování na internetu; zprostředkování základních vědomostí za účelem aktivního a 

účelného využívání médií 

 

Nadace Via: Rychlé granty 

http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/ 

Deadline: 2.2., 2.3. (a dále vždy první čtvrtek v měsíci) 

Specifikace: Vadí vám nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky, ošklivé 

novostavby ve vašem okolí, nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a nadměrný hluk? Jednoduše 

dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Hledáme projekty, které podporují 

aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a 

vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. O Rychlý grant 

lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně 

negativní důsledky pro dotčenou komunitu. Můžete žádat o grant až 30 000 korun. 

 

Nadace Via: Živá komunita 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/ziva-komunita/ 

Deadline: červen 2017 

Specifikace: Živá komunita je program podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své 

sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v 

sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Program nabízí 100 000 Kč na roční 

projekt v komunitě, podporu mentora, podporu v rozjezdu místního fundraisingu atd. 

  

http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/udalosti/tema-roku-2017-podpora-kompetence-media
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/


 

 

 

Nadace Divoké husy 

http://www.divokehusy.cz/potrebujete-pomoc/ 

Deadline: vždy 1 krát za měsíc (žádost musí být doručena nejpozději dva kalendářní měsíce 

před konáním akce) 

Specifikace: Rádi byste zorganizovali jarmark, benefiční koncert, divadelní představení, 

sportovní utkání? Princip tohoto programu spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních 

akcí, které sami uspořádáte. Nadace vám výtěžek z této akce zdvojnásobí do maximální výše 

60 000 Kč. Pokud byste měli o tento grant zájem, pomůžeme s admisnistrací (o grant mohou 

požádat pouze neziskové organizace). 

 

Nadace člověk člověku 

http://www.nadacecc.cz/o-nas/aktuality/grantove-rizeni-roku-2016 

Deadlines: září 2017 

Specifikace: Dotaci může získat právnická osoba, a to spolek, obecně prospěšná společnost, 

ústav, církevní evidovaná právnická osoba, nadace nebo nadační fond, anebo fyzická osoba, 

na projekt týkající se obecně prospěšné činnosti. Nadace vyčlenila celkovou částku 1 200 000 

Kč. Maximální částka přidělená jednomu projektu je 200 000 Kč. 

 

Nadace Vodafone 

Laboratoř Nadace Vodafone 

http://www.laboratornadacevodafone.cz/ 

Deadline: září 2017 

Specifikace: podpora inovativního společenského využití moderních informačních a 

komunikačních technologií, určen pro neziskové organizace a spolupracující subjekty (DoK :) 

“Podporujeme např. vývoj společensky prospěšných mobilních aplikací nebo technologické 

inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života znevýhodněných skupin.” Možnost získat 

minigrant 50 tisíc Kč a mentora, následně i větší prostředky. 

 

Vpohybu 

http://www.nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/  

Deadline: říjen 2017 

Specifikace: podpora mladých lidí, kteří přichází s nápady, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijí. 

Projekty mají široký tematický záběr od kultury, ekologie, zdraví a pomoci lidem se zdravotním 

postižením po kultivaci měst a obcí. Minimální rozpočet projektu je 100 000 Kč, přičemž alespoň 

polovinu cílové částky musí realizátoři projektu získat crowdfundingovou kampaní. Žádat mohou 

neformální skupiny lidí do 26 let. 

 

  

http://www.divokehusy.cz/potrebujete-pomoc/
http://www.nadacecc.cz/o-nas/aktuality/grantove-rizeni-roku-2016
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
http://www.nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/


 

 

Smart Up (O2) 

http://www.o2smartup.cz/ 

Deadline: říjen 2017 

Specifikace: Projekty víceméně tematicky neomezeny, “Projekty Think Big mají iniciovat 

pozitivní změny v blízkém či širším okolí, ve kterém žijete (obnova komunitního života, starých 

tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití 

občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.) nebo přinést 

prospěch a užitek ostatním lidem (např. místní komunitě, dětem z místní školy, studentům 

univerzity, dětem z dětského domova, lidem s postižením, starým lidem z domova důchodců 

apod.).” Finanční prostředky do výše 70 tisíc Kč (100% financování Think Big) + odborné 

zázemí. 

Kdo: 2-5 členné týmy, 15-26 let 

 

Nadace Via 

Techsoup 

http://www.nadacevia.cz/techsoup/ 

Deadline: průběžně 

Specifikace: Chcete při své každodenní činnosti využívat nejnovější technologie a služby a 

naplňovat tak ještě lépe své poslání? TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí 

neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i 

hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. 

 

Open Society Fund 

http://www.osf.cz/granty/ 

Deadline: jednotlivé grantové výzvy jsou vypisovány průběžně, každá má vlastní spec. deadline 

Specifikace: Jednotlivé granty jsou poměrně úzce vymezené, je třeba průběžně sledovat, zda je 

vypisováno něco, co by odpovídalo projektovému záměru.  

 

Evropská nadace mládeže (European Youth Foundation) – k podpoře projektů s lokálním 

dopadem- tzv. pilotní projekty - http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-

activity  

Deadline: 3 měsíce před začátkem aktivit 

EYF poskytuje finanční podporu evropským mládežnickým aktivitám. Jejím cílem je podporovat 

spolupráci mezi mladými lidmi v Evropě na základě poskytnuté finanční podpory. Podpora je 

určena na aktivity, které se týkají podpory míru, porozumění a spolupráce v duchu respektování 

lidských práv, demokracie, tolerance a solidarity. 

  

http://www.o2smartup.cz/
http://www.nadacevia.cz/techsoup/
http://www.osf.cz/granty/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity


 

 

 

 

Crownsourcing / crowdfunding 

 

Nakopni mě (crowdsourcing) 

http://www.nakopni.me/jak-to-funguje 

Deadline: přihlašování kdykoliv 

Specifikace: Přihlášení myšlenky do soutěže, vyhodnocena její relevance, poté postoupena do 

dalšího kola, kde si lze nastavit vlastní deadline vybírání peněz a částku, které je třeba 

dosáhnout. Přispívajícími jsou individuální donoři, server je pouze propojuje s iniciativami. 

 

Hit-hit (crowdsourcing) 

https://www.hithit.com/cs/home  

Deadline: přihlašování kdykoliv 

Specifikace: Přihlášení myšlenky do soutěže, vyhodnocena její relevance, poté postoupena do 

dalšího kola, kde si lze nastavit vlastní deadline vybírání peněz a částku, které je třeba 

dosáhnout. Přispívajícími jsou individuální donoři, server je pouze propojuje s iniciativami. 

 

Startovač (crowdfunding) 

https://www.startovac.cz/ 

Deadline: přihlašování kdykoliv 

Specifikace: zdá se být poměrně úzce spjat s herní komunitou (ale nejen s ní) 

http://www.nakopni.me/jak-to-funguje
https://www.hithit.com/cs/home
https://www.startovac.cz/

