Grantový kalendář pro INEXup - 2019
Pokud plánujete v rámci aktivit projektové skupinky nějaké akce, na které budete potřebovat
finance, mrkněte na níže uvedené granty či jiné možnosti získání finančních prostředků.

ČSOB pomáhá regionům
http://www.csobpomaharegionum.cz/
Deadline: jaro 2019
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
Granty Visegrad
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
Deadlines: 1.2. 2019, 1.6. 2019, 1.10. 2019
Specifikace: Granty poskytují financování organizacím ze zemí V4 i z celého světa za účelem
podpořit regionální spolupráci mezi zeměmi V4 a projekty propagující udržitelnost a inovace
ve střední a východní Evropě.
min. částka: není určena (průměrně však 20 000 euro)
trvání: méně než 18 měsíců
K čemu se hodí: projekty na poli kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, vzdělávání,
výměny mládeže, mezistátní spolupráce a propagace turismu
Granty Visegrad+
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
Deadlines: 1.2. 2019, 1.6. 2019, 1.10. 2019
Specifikace: Podporují projekty přispívající k procesu demokratizace a transformace
ve vybraných zemích a regionech, zejména v nečlenských státech EU na západním Balkáně
a zemím Východního partnerství.
min. částka: není určena (průměrně však 20 000 euro)
trvání: méně než 18 měsíců
Evropská rozvojová agentura
ERASMUS +
http://www.naerasmusplus.cz/
Deadline: 4. 2. 2019
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.
Pro program INEXup doporučujeme prostudovat program Nadnárodní iniciativy mládeže.
Program nabízí mladým lidem příležitost realizovat vlastní nápady z oblastí jako je umění a
kultura, začleňování do společnosti, životní prostředí, zdravý životní styl, rozvoj venkova, média
a komunikace i dalších oblastí.
http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-mladez/nadnarodni-iniciativy/
Česko-německý fond budoucnosti
Téma roku 2019: Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2019/
Deadlines: 31.3, 30.6., 30.9. a 31.12. 2019
Specifikace: Téma roku 2019 má motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti
rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci.
Impact Hub
Edison - akcelerátor pro sociální inovace
http://edison.impacthub.cz/
Deadline: průběžná výzva
Specifikace: Na poli sociálního podnikání působí 7 let a za tuto dobu akcelerátory prošla více
jak stovka skvělých projektů. Akcelátor Edison ulehčí růst projektům třeba až na národní
úroveň, aby týmům umožnil získat nové dovednosti, udržitelnější obchodní a finanční model a
pomohl tak zvýšit pozitivní dopad do společnosti.
Impact Hub umožní na míru šitou dlouhodobou individuální podporu odborného garanta,
mentora a řady expertů. Napojí vás na klíčové kontakty a pomůžeme vám být ekonomicky
udržitelní.

Nadace Via
Rychlé granty
http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/
Deadlines: leden 2019
Specifikace: Chcete aktivně reagovat na nečinnost samosprávy a plýtvání veřejnými prostředky,
záměry pustošivých novostaveb ve vašem okolí nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a
nadměrný hluk? Právě Rychlé granty vám umožní financování řešení problému. Nadace Via
podpoří 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. Můžete žádat o grant až 40 000 korun.
Živá komunita
https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
Deadline: průběžná výzva
Specifikace: Program podporujíce 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.
Máte zajímavý nápad na změnu? Chcete rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete
propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů
sousedy, místní podnikatele i radnici? Právě pro vás je tu Živá komunita!
Nadace ČLF
Nadační program pro rok 2019
https://nclf.cz/nadacni-program/
Deadine: 28. 2. 2019
Specifikace: Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti
a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy
a novinářství.
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, nadace pomůže s administrací (o grant
mohou požádat pouze neziskové organizace).

Nadace Vodafone
Laboratoř Nadace Vodafone
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
Deadline: 1.3. - 30.9. 2019

Specifikace: Laboratoř Nadace Vodafone je devítiměsíční inkubační a akcelerační program,
který nápady na technologické sociální inovace přetváří v udržitelné sociální podniky a sociální
startupy. Do Laboratoře Nadace Vodafone se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace,
sociální podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální týmy.

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.
Nadační fond Zeměkvět
http://zemekvet.cz/projekty/
Deadline: průběžná výzva
Specifikace: Každý má svůj způsob, jakým přispívá k tomu aby se nám tu žilo dobře. MNF
Zeměkvět si zvolil cestu finanční podpory menších projektů, které mají potenciál pozitivně
ovlivnit dění v naší zemi. Takovýchto projektů existuje mnoho, o čemž svědčí i úspěchy
některých kampaní na crowdfundingových serverech. Malé, často nadšenecké, projekty dokáží i
s relativně malým kapitálem dělat anebo začít velké věci.
Open Society Fund
http://osf.cz/cs/jak-pomahame/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)
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity
Deadline: 3 měsíce před začátkem aktivit
Specifikace: 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.

Crownsourcing / crowdfunding

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: Startovac.cz je webový portál, jehož prostřednictvím si uživatelé mohou
prezentovat svou zamýšlenou kreativní nebo podnikatelskou činnost, do které potřebují
investovat.

Jiné
Um sem um tam
Um sem um tam je místo, kde se nabídka a poptávka po profesionální dobrovolnické práci
potkává. Neziskovky mohou zadat krátkodobé projekty a dobrovolníci zase vyhledat projekt,
kterému chtějí pomoci.

https://umsemumtam.cz/

