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1. Úvodní slovo Plzeňského Prazdroje, a.s.
V roce 2020 jsme výrazně posílili naše ambice v oblasti udržitelného rozvoje. V naší nové
strategii udržitelnosti, představené veřejnosti v říjnu loňského roku, si ještě více
uvědomujeme, jak důležitá je spolupráce s partnery a naše schopnost aktivně ovlivňovat
naše okolí, a to nejen v bezprostřední blízkosti našich pivovarů. Kromě dosažení uhlíkové
neutrality ve výrobě do roku 2030 se v naší strategii zavazujeme využívat výhradně
obnovitelné zdroje energie, používat méně plastů a pracovat jen s těmi recyklovanými.
Zároveň hodláme ještě více prohloubit svou pozici lídra v šetření vodou a myslet na to, jaký
vliv má naše podnikání na naše zaměstnance i společnost obecně. Chceme patřit mezi lídry v
hledání nových řešení a ještě více navazovat partnerství na podporu udržitelného rozvoje.
V našem pivovaru v Nošovicích se věnujeme dlouhodobě tématu vody a schopnosti jejího
zadržování v krajině. Za posledních 12 let jsme snížili spotřebu vody potřebnou na výrobu
piva o přibližně 40 %. V posledních letech nám tak stačí na uvaření jednoho půllitru piva jen
1,27 litru vody. To náš pivovar řadí k naprosté světové špičce.
Stejně jako v minulém ročníku, budou i v letošní grantové výzvě Radegast lidem podpořeny
zejména projekty, které se věnují ochraně životního prostředí. Nezapomínáme ale ani na
jiná, v minulosti podporovaná témata, která vnímáme jako potřebná pro rozvoj a oživení
regionu. Proto jsou mezi podporovanými tématy opět zahrnuty i komunitní a volnočasové
aktivity, oživení veřejného prostoru a zapomenutých míst nebo opravy drobných památek.
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2. Cíle programu
Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru v
Nošovicích.
Vyhlašovatelem grantového programu je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. se sídlem U
Prazdroje 7, 304 97 Plzeň.
Odborným garantem grantového procesu je Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, Brno
60200.

3. Témata podporovaných projektů


posilování odpovědnosti za životní prostředí, např. vzdělávací kampaně, přednášky
nebo ekologické soutěže,



šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji, např. obnova studánek a
mokřadů nebo lepší hospodaření s vodou v sídlech a v budovách,



péče o krajinu a přírodní bohatství, např. obnovování ekologické stability krajiny
výsadbou stromů, obnovou remízů a přírodě blízkých biotopů,



rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti
k přírodě a hospodaření s vodou, např. pořádání koncertů, festivalů nebo soutěží,



oživení veřejného prostoru např. menší stavební úpravy nebo doplnění mobiliáře z
popudu místních komunit,



ochrana kulturního dědictví a tradic, např. pořádání jarmarků, nebo budování
naučných stezek,



posílení cestovního ruchu a atraktivity, např. pořádání výstav nebo prezentace
místních zajímavostí,



oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst, např. oprava kapliček,
božích muk a soch.

4. Hlavní kritéria pro výběr projektů


potřebnost a dopad projektu,



míra a způsob zapojení veřejnosti a dalších partnerů (místních sdružení, spolků,
samosprávy, podnikatelů apod.) do realizace projektu,



podíl dobrovolnické práce na projektu,



kvalita zpracování žádosti a příloh – konkrétní a konstruktivními výstupy,



realizační plán s jasnými cíli a výsledky, jednotlivými kroky a časovým
harmonogramem,
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vyváženost rozpočtu (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek),



geografická vzdálenost místa realizace projektu od pivovaru Radegast v Nošovicích,



udržitelnost výsledků projektu po realizaci.

5. Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu


žádost je možné podat do 27. 7. 2022 (včetně),



oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně
prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,



projekty mohou být realizovány pouze v okolí pivovaru Radegast v Nošovicích (na
území okresů Ostrava město, Frýdek – Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín),
žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,



primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které
splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,



minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 300 000 Kč,



celkem bude rozděleno 700 000 Kč,



finanční spoluúčast žadatele je vítaná, nikoliv však nutná,



každý žadatel může podat pouze jednu žádost,



pokud byl žadatel v minulosti podpořen z programu Radegast lidem, a realizace
takovéhoto projektu bezproblémově probíhá, může podat žádost i do aktuální
grantové výzvy,



žádost musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy,



realizace projektu je možná od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023,



s podpořenými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
(grantu),



příjemce grantu je povinen vyplnit v Grantysu Průběžnou zprávu o realizaci projektu a
Závěrečnou zprávu s vyúčtováním a fotodokumentací,



příjemce grantu je povinen umožnit návštěvu realizace projektu zástupcům Nadace
Partnerství a společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.,



při propagaci a komunikaci projektu je příjemce povinen informovat o finanční
podpoře společností Plzeňský Prazdroj, a.s. a dodržet pravidla prezentace, která jsou
přílohou smlouvy o poskytnutí grantu (tzn. podporu v textových i grafických
materiálech, včetně výroční zprávy, periodik a webu organizace),

6. Oprávněné a neoprávněné náklady
Projektové náklady jsou považovány za oprávněné, pokud splňují všechny níže uvedené
podmínky:


musí být nezbytné pro realizaci projektu,



musí být hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům,
me mb e r o f
ENV IRO NM ENT AL P ART NERSHIP ASSO C I AT IO N

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, www.nadacepartnerstvi.cz

AEI: Internal



musí být zaevidované v účetnictví příjemce,



musí být doložitelné příslušnými prvotními a účetními doklady,



musí být uhrazeny nejpozději do předložení závěrečného vyúčtování,



vznikly v období realizace projektu vyznačeném ve smlouvě.

Mezi oprávněné náklady nepatří DPH, u které organizaci vzniká dle příslušných právních
předpisů možnost na její vrácení.
Z grantu nelze financovat:


náklady, které nebyly uhrazeny nejpozději do předložení závěrečné zprávy,



náklady související s realizací aktivit, které probíhají mimo území ČR (včetně
zahraničních pracovních cest),



náklady vynaložené na vytvoření výstupů, jejichž dosažení a využití v rámci období
realizace projektu organizace není schopna prokázat,



cestovní náhrady ve výši přesahující minimální limity stanovené příslušnými právními
předpisy,



kapesné,



náklady na výzkum,



pokuty, penále, manka a škody,



dary, poskytnuté příspěvky,



finanční leasing,



odpisy dlouhodobého majetku,



pořízení zásob,



vyskladnění zásob za účelem jejich prodeje,



debetní úroky,



daně, u kterých je organizace poplatníkem,



kursové ztráty.

7. Jak podat žádost
Celá žádost (včetně příloh) se podává pouze elektronicky, prostřednictvím webového
rozhraní Grantys na stránkách www.nap.grantys.cz, kde si vyberete grantovou výzvu
Radegast lidem.
Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, je možné stáhnout na
www.nadacepartnerstvi.cz/Granty nebo (po přihlášení) přímo v Grantysu, v sekci Ke stažení.
Žádost musí být kompletní, je nutné vyplnit všechna pole žádosti, přiložení přílohy
nenahrazuje vyplnění pole žádosti. Nekompletní žádosti nebudou přijaty k hodnocení.
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Povinné přílohy je potřeba k žádosti nahrát elektronicky v systému Grantys. Bez přiložených
povinných příloh nebude žádost přijata k dalšímu hodnocení. Každá příloha musí být
pojmenována a měla by být pouze jedním souborem, přílohy o více stranách je třeba spojit
do jednoho souboru.
Povinnými přílohami žádosti jsou:


podepsaný souhlas majitele pozemku s realizací projektu, pokud se projekt týká úprav
veřejného prostoru, výsadeb nebo tam, kde je souhlas majitele potřebný k realizaci
projektu a žadatel není majitelem pozemku,



ilustrativní fotografie k projektu, např. z minulých ročníků akce, nebo před úpravou
místa apod.

V případě podpory projektu je nutné před podpisem smlouvy dodat:


doklad o registraci organizace (zřizovací listina, potvrzené stanovy spolku, výpis
z veřejného rejstříku apod.),



doklad o vedení účtu (kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu
ověřený bankou).

Nepovinnými přílohami žádosti jsou:


výroční zpráva organizace za uplynulý rok,



přílohy prezentující aktivity žadatele v místě projektu,



další přílohy relevantní pro posouzení projektu.

8. Seminář pro žadatele
Pokud se chcete dozvědět více o grantové výzvě nebo o podání žádosti v systému Grantys,
zúčastněte se 21. 6. od 16 hod. online semináře na:
https://us06web.zoom.us/j/82114078070?pwd=WndiWmJTN0ZNRHFuWWlSSXFWOEJkQT
09

9. Harmonogram grantové výzvy


Seminář pro žadatele: 21. 6. 2022 od 16 hod.



Příjem žádostí: do 27. 7. 2022 (23:59)



Zveřejnění podpořených projektů: do 27. 8. 2022



Realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023



Zaslání průběžné zprávy: do 15. 2. 2023



Zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování: nejpozději do 30. 9. 2023
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10.Přílohy grantové výzvy


Vzor smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku



Manuál pro žadatele systému Grantys



Pravidla publicity

11.Kontakt
Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, obsahová část projektu) i pro
technickou podporu systému Grantys je:
František Brückner,
E-mail: frantisek.bruckner@nap.cz
Tel.: 515 903 115
Telefonické konzultace jsou možné každý všední den od 9 do 16 hod.
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Plzeňský Prazdroj, a.s.
S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci
piva v regionu a největším exportérem českého piva.
Plzeňský Prazdroj patří mezi tuzemské lídry v oblasti udržitelného podnikání. V říjnu
2020 představil zcela novou strategii udržitelnosti. Zavazuje se v ní k dosažení uhlíkové
neutrality ve výrobě do roku 2030, využívání výhradně obnovitelných zdroje energie
nebo redukci používání plastů a používání výhradně těch z recyklátu. Zároveň Prazdroj
hodlá ještě více prohloubit svou pozici lídra v šetření vodou. Důraz klade i na to, jaký
vliv má jeho podnikání na naše zaměstnance i celou společnost.
V roce 2020 získal Plzeňský Prazdroj v žebříčku Byznysu pro společnost TOP
Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku
udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti
v podnikání.
www.prazdroj.cz

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu
granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství,
zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou
turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum
Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i
studentů univerzit.
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
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