
 



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
OPŽP nabízí 800 milion ů pro projekty na t řídění a nakládání s odpadem 
 
01.08.2017 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního 
prostředí ČR vyhlašují novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty 
zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná se zejména o výstavbu a modernizaci 
zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady.  
 
O finanční podporu z 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 
(OPŽP) mohou požádat zejména kraje, m ěsta, obce, ale i podnikatelské 
subjekty.   
 
Příjem žádostí potrvá od 1. zá ří až do 1. prosince 2017. 
 
Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, 
třídění, svoz a separaci odpadu, nap ř. sběrné dvory nebo t řídicí linky.   
 
Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové 
využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou v rámci programu OPŽP 2014-
2020 je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu 
paliv z ostatních odpadů, podpora výstavby a modernizace zařízení na energetické 
využití ostatních odpadů nebo zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z 
čistíren odpadních vod, včetně využití fosforu. Financována bude i výstavba a 
modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických 
odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány. 
 
Alokace této výzvy činí 800 milion ů korun,  které budou poměrově rozděleny na 
dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů, např. na sběrné dvory, třídící 
linky, bioplynové stanice, a to na základě požadavků na dotaci v rámci přijatých 
žádostí. 
SFŽP nabízí na kofinancování zvýhodn ěné půjčky. 
 
U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, 
budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního 
fondu životního prostředí ČR.  
 
V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již 3 
výzvy na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Státní fond 
životního prostředí ČR v nich obdržel 1 369 žádostí s požadavkem na 4,74 miliardy 
korun a z toho schválil 915 projektů za 3,06 miliardy korun. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 
 
 
5. kolo p říjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 
 
Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí. 
 
V 5. kole budou podpořeny investice do zem ědělských, lesnických                          
i potraviná řských podnik ů, inovací  a na projekty spolupráce za více než 2,6 
miliardy korun.  
 
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 5. kolo příjmu žádostí na operace:  
 
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro 
výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech. 
 
Příjem žádostí bude probíhat pouze prost řednictvím Portálu farmá ře v termínu 
od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MMR – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
 

Průběžné výzvy (p římé podání do IROPu) 
 
Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II 
 
K čemu je dotace ur čená 
Podpora je zaměřena zejména na projekty s podporou energetické účinnosti, 
inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných 
zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti 
bydlení. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než 
polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu 
určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto 
aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením 
obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje 
tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci 
bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků 
jednotek.  
 
Kdo m ůže žádat 
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob 
nepodnikajících.  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 300 tis. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 90 mil. Kč 
 
 
Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí  a při splnění následujících 
kritérií: 
₋ dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %, ₋ dosažení klasifikační třídy 
celkové dodané energie B, nebo lepší, ₋ splnění kritérií pro nákladově optimální 
úroveň podle 
písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
je podpora: 
 

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % 
o státní rozpočet: 60 % 

• obce, kraje a jimi zřizované organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % 
o státní rozpočet: 2 % 

• ostatní žadatelé 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % 
o státní rozpočet: 0 % 
 
Pro ostatní typy projekt ů: 

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % 
o státní rozpočet: 70 % 



• obce, kraje a jimi zřizované organizace 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % 
o státní rozpočet: 1,5 % 

• ostatní žadatelé 
o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % 
o státní rozpočet: 0 % 
 
Konkrétní podmínky pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v kap. 2.4 Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce. 
 
Podání žádosti 
Do 30. 11. 2017 
 
Výzva č. 72 Cyklodoprava 
 
K čemu je dotace ur čená 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření 
pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 
 
Kdo m ůže žádat 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí  
 
Výše dotace 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané 
dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 2 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 20 mil. Kč 
 
Podání žádosti do  
7. 9. 2017 
 

Nové výzvy 
 
Výzva č. 73 Přestupní terminály  
 
K čemu je dotace ur čená 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu; 
 



Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů 
veřejné dopravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích systémů 
P+R, K+R nebo B+R jakožto integrální součásti terminálů;  
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, 
K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. 
 
Kdo m ůže žádat 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
 
Výše dotace 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 3 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 60 mil. Kč 
 
 
Příjem žádosti od  
16. května 2017 – 27. září 2017 
 
Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunk čních center 
 
K čemu je dotace ur čená 
Podpora vzniku polyfunkčních komunitních center 
Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to 
minimálně v tomto rozsahu:  
• minimálně jedna z následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel služeb musí být 
pověřen výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.  
o centra denních služeb,  
o denní stacionáře,  
o nízkoprahová denní centra,  
o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  
o odborné sociální poradenství,  
o sociálně terapeutické dílny,  
o sociální rehabilitace,  
o pečovatelská služba,  
o osobní asistence,  
o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  
o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  
 
• volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,  
• kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby,  
• environmentální služby a podpora jejich využití.  



 
Kdo m ůže žádat 
Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, 
církevní organizace. 
 
Výše dotace 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  
 
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané 
dobrovolnými svazky obcí  
- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  
 
Způsobilé výdaje a výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 10 mil. Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: 20 mil. Kč 
 
Příjem žádosti od:  
19. května 2017 – 16. listopadu 2017 
 
 

Plánované výzvy v roce 2017 
 
 
Výzva č. 79 Sociální bydlení (SVL) II.  
 
K čemu je dotace ur čená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - Pořízení bytů, 
bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základního vybavení 
 
Kdo m ůže žádat 
Obce, NNO, církve, církevní organizace 
 
Plánovaný p říjem žádosti od  
Prosinec 2017 – 04/2018 
 
Výzva č. 80 Energetické úspory v bytových domech  
 
K čemu je dotace ur čená 
Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových 
zdrojů tepla 
 
 
 



Kdo m ůže žádat 
V případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s 
výjimkou fyzických osob nepodnikajících. V případě finančního nástroje: vlastníci 
bytových domů a společenství vlastníků jednotek, správce fondu fondů/správce 
finančního nástroje 
 
Plánovaný p říjem žádosti od  
01/2018 -11/2018 
 
 
Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 
 
K čemu je dotace ur čená 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - Nákup objektů, 
zařízení a vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby.    
 
Kdo m ůže žádat 
Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, 
církevní organizace 
 
Plánovaný p říjem žádosti od  
duben 2018 – září/2018 
 
 
 
Stále platné:  
Integrované výzvy pro CLLD (výzvy v rámci kterých b ude MAS vyhlašovat své 
výzvy) 
 
Změny v harmonogramu vyhlášení výzev MAS  
 
Na základě schválených Interních postupů MAS Český sever Řídícím orgánem IROP 
je reálný p ředpoklad  vyhlášení níže uvedených výzev 15. 9. 2017 (podmínka opět 
schválení výzev Řídícím orgánem IROP) 
 
IP MAS: 
http://www.masceskysever.cz/file/7254bwkkwokxukzj1neglvidc1knbfiu/interni-
postupy-pro-irop_mas-cesky-sever_finalni.pdf 
 
 
Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD   
 
K čemu je dotace ur čená 
Podpora je určena na:  
 
• Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. rekonstrukce, modernizace a výstavba 

chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených 



osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce 
a míst pro přecházení, 

• bezbariérový přístup zastávek, chodníky, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou 
pohyblivostí nebo orientací. 

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy, 

• Doplňkové aktivity pro opatření bezpečnost - je možná realizace souvisejících 
prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. 
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a 
kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 
(např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci 
nebo výstavbě komunikace pro pěší. 

 
Kdo m ůže žádat 
• Obce 
• Dobrovolné svazky obcí 
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí 
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 15. 9. 2017 – 16. 11. 2017 
 
Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty  CLLD  
 
K čemu je dotace ur čená 
Podpora je určena na:  
 
• Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 

sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
• Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových 

jednotek (např. rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních 
bytů.  

• Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  
• Nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří 

podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými 
skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů (Podporované aktivity musí vést k inkluzi 
sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo 
zdravotně postižených osob). 

• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných 
projektů.  



Kdo m ůže žádat pro: 
 
Sociální služby 

• Obce 
• Dobrovolné svazky obcí 
• Příspěvkové organizace zřizované obcemi či dobrovolnými svazky obcí 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve  
• Církevní organizace 

 
Sociální bydlení 

• Obce 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve  
• Církevní organizace 

 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
Podání žádosti 
Předpoklad 15. 9. 2017 – 16. 11. 2017 
 
 
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury  pro vzd ělávání a 
celoživotní u čení - integrované projekty CLLD  
 
K čemu je dotace ur čená 
Podpora je určena na:  
 
• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 

vybavení za účelem zajištění rovnosti a dostupnosti kvalitního základního 
vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, schopnosti práce s digitálními technologiemi). 
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu ve vazbě na 
dostupnost kvalitního vzdělávání v klíčových kompetencí. 

• Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání: Stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencích (komunikace 
v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, schopnosti práce 
s digitálními technologiemi). Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu 
– rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení 
k internetu ve vazbě na dostupnost kvalitního vzdělávání v klíčových kompetencí. 

• Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve 
vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

• Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: Stavební 
úpravy, nástavby a přístavby (nelze realizovat nové stavby), pořízení vybavení pro 



zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 
vzdělávání (klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, schopnosti práce s digitálními technologiemi).  

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám pro základní, střední a 
odborné vzdělávání (nákup kompenzačních pomůcek nemůže být hlavní náplní 
projektu).  

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
bezbariérovosti škol (základních, středních a vyšších odborných).  

• Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 
prokazatelný nedostatek těchto kapacit (Správní obvod obce s rozšířenou 
působností, na jehož území se nachází sociálně vyloučené lokality – Celé území 
MAS spadá do SVL). 

• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách.   

 
• Není podporována výstavba MŠ či navyšování kapacit u MŠ v území MAS 
 
Kdo m ůže žádat 
 
• Obce 
• Příspěvkové organizace zřizované obcemi  
• Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší 

odborné školy  
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve 
• Církevní organizace 
 
Způsobilé výdaje a Výše dotace 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí: dle výzvy MAS 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
 
Podání žádosti 
Předpoklad 15. 9. 2017 – 16. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACE PRO NEZISKOVKY 
 
Škola občanské iniciativy Hnutí DUHA. Pět víkendů, které si nechcete nechat ujít. 
Sdílení zkušeností, praktických znalostí a dovedností, jak aktivně měnit věci                
k lepšímu. 
 
O co jde?  
 
ŠOI je půlroční vzdělávací program soust ředěný zejména do p ěti víkendových 
setkání .  Naučíte se plánovat a vést veřejné občanské kampaně, pracovat                 
s klasickými i novými médii, zapojovat dobrovolníky, získávat na svoji činnost 
finanční prostředky a zároveň i vy sami můžete přispět do programu a sdílet                
s ostatními své zkušenosti, vědomosti, nápady a nadšení. 
 
Co, kdy a kde?  
 

• 13. - 15. 10. 2017 Úvodní setkání, o občanské angažovanosti a aktivismu 
celkově, Rychta Krásensko (Moravský kras) 

• 3. - 5. 11. 2017 Kampaně, Centrum Veronica Hostětín (Valašsko)  
• 8. - 10. 12. 2017 Média - klasické i sociální sítě, Kaprálův Mlýn (Ochoz u Brna)  
• 5. - 7. 1. 2018 Zapojování lidí a fundraising - dobrovolnictví, projekty, 

Chaloupky Kněžice (u Jihlavy)  
• 2. - 4. 2. 2018 Organizace veřejných akcí, psychohygiena, Sluňákov Horka 

nad Moravou (u Olomouce)  
 
Chceš to zažít?  
Přihlaste se do 10. zá ří 2017 vyplněním přihlašovacího formuláře. 
 
Případné dotazy vám ráda zodpoví koordinátorka Školy občanské iniciativy  
Gabriela Šťastná: gabriela.stastna@hnutiduha.cz, tel. 778 703 735. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či 
neziskovku ješt ě dál? 

Jen do 10. zá ří jsou otev řené přihlášky  do akcelera čního programu Impact 
First ur čeného pro neziskové organizace a spole čensky prosp ěšné 
podnikatele.  

 

 

Programem za uplynulé běhy prošlo víc než 30 organizací. Mezi úspěšné 
absolventy patří společnosti Social Trade, Amaro Records, Aranžérie nebo 
Pekárna Na Plechu. Pro všechny tyto firmy znamenal Impact First velký posun v 
přístupu k vlastnímu podnikání a rozvoji projektu. 
 

 

 

Jak Impact First funguje?  
 

 

Impact First je založený na dlouholetých zkušenostech z rozvoje sociálních 
podniků v zahraničí a má 3 základní stavební pilíře, kterými jsou mentoring, 
workshopy a konzultace s odborníky . Jeho cílem je pomoci všem sociálním 
podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné podnikání bez 
závislosti na grantech a dotacích a zároveň vytvářet komunitu podnikatelů, kteří 
svou každodenní činností pozitivně ovlivňují společnost.   

 

 

Otázky? P řijďte na MeetUp  
 

 

Svoji přihlášku a možnosti můžete konzultovat  s organizačním týmem. Skvělou 
možností, jak si ujasnit svoje možnosti v rámci programu, jsou informa ční 
setkání MeetUp , která se letos konají: 

• 15. srpna v Impact Hub Brno 
• 17. srpna v kavárně Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou 
• 22. srpna v Impact Hub Praha  
• 24. srpna v Impact Hub Ostrava. 

 

 

 
Libor Marek  
Nadace Neziskovky.cz 
+420 730 517 966 
marek@neziskovky.cz 

Impact First běží v ČR už třetím rokem a finančně jej podporuje sociální 
bankovnictví České spořitelny a Nadace České spořitelny, obsahově pak 
zajišťuje Impact Hub Praha. Více informací najdete na webu www.impactfirst.cz 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Máte zájem o n ěkterou z uvedených dotací? 
Případně jste zde nenašli vhodný dota ční titul pro sv ůj záměr? 
Neváhejte nás kontaktovat na email: info@masceskysever.cz ; 

hamplova@masceskysever.cz , nebo tel. 724 778 296. 


