
Dárcovský program na podporu komunit  
společnosti Globus ČR, k. s.

„Globus Lepší svět“

Preambule
Společnost Globus ČR, k.s. v  rámci své strategie společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje dobročinné projekty  
a aktivity. V roce 2017 podpoří regionální charitativní projekty v České republice v celkové výši 3 900 000 Kč

V  letošním roce se společnost zaměřuje na podporu komunitních projektů. Smyslem programu je též podpořit rozvoj  
a profesionalizaci neziskových organizací v regionech.    

Společnost Globus ČR, k.s. realizuje podporu regionů a komunit ve spolupráci s Fórem dárců, jakožto odborným partnerem. 

V ročníku 2017 je program otevřen v celé České republice rozdělené do spádových oblastí, a to ve všech krajích, tedy:
• Jihočeský kraj
• Jihomoravský kraj 
• Karlovarský kraj 
• Královéhradecký kraj 
• Liberecký kraj 
• Moravskoslezský kraj 
• Olomoucký kraj 
• Pardubický kraj 
• Plzeňský kraj 
• Hlavní město Praha 
• Středočeský kraj 
• Ústecký kraj 
• Kraj Vysočina 
• Zlínský kraj 

Specifikace programu
Časový harmonogram projektu

Celková částka k rozdělení:    3 900 000 Kč pro celou Českou republiku   

Spuštění elektronické žádosti pro přihlášení do projektu 01. 03. 2017

Uzávěrka podávání žádostí 22. 03. 2017

Hodnocení žádostí a vyhlášení finálních projektů v každé lokalitě 01. 04. 2017 – 21. 04. 2017

Hlasování veřejnosti 25. 04. – 31. 05. 2017

Vyhlášení výsledků programu červen 2017

Zahájení a konec realizace projektů červen 2017 – červen 2018 (12 měsíců)



Specifikace oprávněných žadatelů

O příspěvek z grantového programu může požádat nestátní nezisková organizace registrovaná v ČR. Přípustné jsou následující 
právní formy NNO:
• spolek,
• obecně prospěšná společnost,
• účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování 

charitativních služeb,
• ústav,
• příspěvkové organizace.

Minimální ani maximální výše projektu není fixně stanovena, jelikož jde primárně o kvalitativní nastavení a dopad projektu. 
Vybrané projekty získají od společnosti Globus ČR, k.s. finanční dar ve výši 130 000, 80 000 a 50 000 Kč, a to v návaznosti 
na to, jakou podporu získají projekty v rámci hlasování veřejnosti. Projekt s největším počtem hlasů získá 130 000 Kč, projekt 
s druhým nejvyšším počtem hlasů obdrží 80 000 Kč a projekt s nejnižším počtem hlasů obdrží 50 000 Kč.

V principu hledáme projekty v rozsahu 130 000 Kč. V případě, že podpořené projekty v hlasování získají nižší podporu, je 
požadováno zajištění funkčního kofinancování (ve výši 50 000 Kč, nebo 80 000 Kč).

Mohou se do programu přihlásit například školy a školky?

O podporu se mohou ucházet i školky a školy, pokud splňují podmínku výše uvedené právní formy a přihlásí se s projektem, 
který odpovídá cílům výzvy. Výzvy ve všech regionech mají za cíl posílit komunitní život v daném místě. Větší šanci tedy budou 
mít takové projekty, které nejsou zaměřeny pouze na jednu cílovou skupinu (např. děti z  žadatelské školy), ale cílí na širší 
skupinu lidí, kteří v daném místě žijí (např. také rodiče a veřejnost). Každá žádost bude posuzována individuálně. 

Příklady podporovaných projektů: 

• revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí
• návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek včetně obsahů pro pejsky a pejskaře
• zvýšení bezpečnostních prvků silničního provozu a zkvalitnění veřejných bezbariérových přístupů
• komunitní zahradnictví, úklidové akce, okrašlovací aktivity
• obnova tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí
• aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze
• uzpůsobení prvků veřejného prostoru životním cyklům
• aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu i na eliminaci negativních dopadů masového turistického ruchu
• péče o vodní zdroje
• pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích a komunitních akcí na podporu péče o krajinu a přírodního 

bohatství, ochrany flóry a fauny, prevence znečištění a ochrany místního dědictví a tradic
• rekonstrukce a revitalizace drobných architektonických prvků, místních specifik a míst pamětí
• pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí za účelem oživení veřejného 

prostoru
• organizace soutěží a popularizačních aktivit ve vztahu k přírodnímu bohatství
• návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek



• aktivity na podporu rozvoje podnikání v regionu
• pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích) za účelem posílení 

sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného prostoru, ochrany přírody, ochrany a rozvoje místních tradic  
a dědictví

• pořádání dobročinných a fundraisingových setkání
• podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí
• rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a jeho specifikům
• aktivity za účelem posílení cestovního ruchu s důrazem na místní specifika

Podmínky a pravidla podpory

Každá organizace je oprávněná podat jednu žádost do dárcovského programu „Globus Lepší svět“ v rámci aktuálního ročníku.

Příspěvky nejsou zásadně poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované 
v zahraničí, na deficitní financování nebo úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu 
zákonné povinnosti apod.

Rozhodnutí o přidělení příspěvku autonomně přísluší pořádající společnosti, respektive dárci.

Výběrová komise

Výběrová komise vybere v každém regionu 3 úspěšné žadatele, kteří se budou moci ucházet o podporu veřejnosti v rámci 
programu „Globus Lepší svět“. Přihlášením do programu nevzniká na výběr mezi úspěšné žadatele právní nárok.

Výběrová komise bude minimálně pětičlenná a budou v ní zastoupeni odborníci z neziskového sektoru a zástupci poskytovatele 
daru.

Výběrová komise rozhoduje konsenzuálně.

Samotným výběrem mezi úspěšné žadatele nevzniká jakýkoliv právní nárok na přidělení příspěvku. Přidělení a využití příspěvku 
se  řídí stanovenými Pravidly a  smluvním ujednáním. Poskytovatel daru si vyhrazuje právo na odejmutí, respektive vrácení 
příspěvku v případě, že nebudou naplněna stanovená kritéria, případně nebude dodrženo bilaterální smluvní ujednání.

Příspěvek musí být využit pouze a výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu, a to v rozmezí 12 následujících 
kalendářních měsíců po obdržení peněz, plně v souladu se smlouvou.

Závěrečná ustanovení

Posuzovány budou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti. Příspěvek může být použit pouze v souladu s cíli programu 
a nesmí být dále darován nebo poskytnut dalšímu subjektu. V případě jakýchkoliv pochybností o dodržení etického přístupu 
úspěšného žadatele, účelu finančního příspěvku nebo jeho oprávněném využití si Poskytovatel vyhrazuje právo žádat o další 
informace, upřesnění údajů při vyúčtování, případně navrácení přidělených příspěvků.

Přihlášením se do programu „Globus Lepší svět“ žadatel vyjadřuje souhlas s Pravidly programu, a to ve všech jejich ustanoveních.

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na lepsi-svet@globus.cz.


