
OTÁZKY A ODPOVĚDI KE KOMUNITNÍMU GRANTOVÉMU 
PROGRAMU "DOKÁŽEME VÍC" 

 
Kdo se může přihlásit? 
Kdokoli ze zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny. Buď ve spojení s partou lidí, se 
kterou dokáží změnit místo, kde žijete, nebo ve spojení s neziskovou místní organizací. (Parta 
lidí, se kterou projekt budete realizovat, nemusí být zaměstnanci FSČS) 
 
S kým mohu spolupracovat?  
Stačí, pokud k sobě najdete další dva fanoušky (kolegy, přátele, sousedy, příbuzné...), s nimiž 
projekt dokážete realizovat. Nemusíte mít žádnou právní subjektivitu, ale musíte si věřit. 
Formality a proplacení potřebných nákladů nechte na nás. 
Pokud pro svůj záměr získáte další partnery, třeba místní správu, školu, místní podnikatele, 
neziskové organizace, jen lépe. Pro úspěch grantu to není podmínkou, ale vítanou možností. 
Takové spojení skýtá naději, že se vám záměr podaří realizovat velmi dobře a nezůstane pouze 
u jednorázové akce. Navíc máte šanci spojit své rozpočty a zlepšit místo, kde žijete opravdu ve 
velkém.  
 
Kde se mohu inspirovat? 
Záměr našeho programu se velmi blíží současné podobě programu Živá komunita Nadace VIA. 
Neváhejte proto hledat inspiraci právě tam. (LINK)  
 
Jak mohu přihlásit svůj projekt? 
Záměr, který byste rádi realizovali, stručně popište v dotazníku na stránkách Nadace VIA. Vždy 
se vám ozveme zpátky, abychom společně probrali detaily. Díky odborné konzultaci tak budete 
moci vyplnit přihlášku, kterou od nás po konzultaci dostanete. (V roce 2019 jsme přijímali 
přihlášky do 29. května. Další vyhlášení bude v roce 2020.) 
 
Jaké otázky můžu čekat v přihlášce?  
Na typy otázek, které rozšiřují úvodní dotazník, se můžete podívat v tomto dokumentu. Jak je co 
nejlépe vyplnit, vám během úvodních konzultací poradíme.  (V roce 2019 jsme přijímali 
přihlášky do 29. května. Další vyhlášení bude v roce 2020.) 
 
Mohu podat žádost, když vím o skupině lidí, která má dobrý nápad, ale sám se podílet na 
projektu nechci?  
Základní podmínkou komunitního grantového programu "Dokážeme víc" je aktivní zapojení 
zaměstnanců České spořitelny. Pokud se sami nehcete zapojit, doporučte svým známým 
rovnou program Živá komunita Nadace VIA.  
 
Na co mohu získat finanční podporu?  
Podporu mohou získat zejména projekty, díky kterým vzniknou např. místa k setkávání, 
komunitní centra a zahrady. Projekty, které opravují drobné památky, upravují zanedbaná 
místa, společné proměny parků, výsadba stromů, alejí...  

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/vstupni-dotaznik/
https://drive.google.com/open?id=1DMDSAHyOsGSfptN7mbGMDmF0caNwruvOyEb9HjP7sbM
https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/


Můžete zažádat také o podporu projektů, které vedou k oživení ulic a náměstí (např. pouliční 
slavnosti, komentované procházky, pikniky). Nebo jde o dobrovolnicky pořádané nekomerční 
kulturní akce nebo sousedská setkávání a komunitní dílny.  
 
Musím žádat přesně o 100 000 Kč?  
Ne, žádejte o částku, která podle vašeho kvalifikovaného odhadu pokryje potřebné náklady 
projektu. Sto tisíc je nejvyšší možná částka, o kterou se můžete ucházet.  
 
Kdy se dozvím výsledky?  
Slavnostní vyhlášení vítězů komunitního grantového programu chystáme na Spořka Fest, tedy 
23. června. Svůj projekt budete moci realizovat hned od pondělí 24. června. (Dobrá, 
přiznáváme, že vítězové se radostnou zprávu dozví přednostně, tedy o několik dní dříve.) 
 
Kdy mohu projekt realizovat? 
Kdykoli během dvanácti kalendářních měsíců od 24. června 2019, tzn. od 24. června 2019 do 
23. června 2020.  
 
Co dalšího mohu využít? 
Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat       
se s těmi, kdo řeší podobné věci jako vy. Odborníci z Nadace VIA nebo České spořitelny budou               
vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu. Tzn., každý podpořený projekt získá           
svého mentora.  
Abyste pro podporu svého projektu získali ještě více fanoušků i dárců, pomůžeme vám se 
založením dárcovské výzvy na portále Darujme.cz. Příspěvky, které získáte, navíc Nadace 
České spořitelny zdvojnásobí, a to do výše 20 000 Kč. (Ano, celkem tak na svůj projekt z tohoto 
grantového programu můžete získat až 120 000 Kč, tzn. až 100 000 Kč z grantu a až 20 000 Kč 
díky znásobení vaší sbírky.)  
K realizaci projektu můžete využít také až dva Dny jinak (dříve dny pro charitu), tedy plně 
placené dny, které můžete věnovat práci pro dobré věci.  
 
Co z grantu můžu zaplatit?  
Finance z grantu můžete použít na materiálové náklady spojené s projektem, dále na služby, 
které nejste schopni pokrýt vlastními silami.  
 
Co z grantu nemůžu zaplatit? 
Grant nemůže vést ke zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy 
prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje). 
Neproplácíme ani alkohol, tabák a pohonné hmoty. 
 
Můžu použít grant pro vybavení pobočky?  
Ne. Myslete vždy na to, aby projekt byl využitelný pro veřejnost.  
 
Kdo rozhoduje, který projekt získá podporu?  
Rozhodování je dvoukolové.  



Za každý z šesti regionů České spořitelny nejprve ohodnotí projekty nominované k realizaci v 
daném regionu vždy dva zástupci regionu, koordinátor grantového programu a konzultant 
Nadace VIA. Do druhého kola postoupí z každého regionu pět až šest nejlépe hodnocených 
projektů.  
Projekty, které postoupí do finále, posoudí vícečlenná komise složená ze zástupců České 
spořitelny, administrátora grantového programu Nadace VIA a externích odborníků.  
 
Když si vůbec nevíte rady?  
Ozvěte se Andree Studihradové, která vás dále nasměruje.  
astudihradova@csas.cz, 725 752 477 

mailto:astudihradova@csas.cz

