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Partnerství … 
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Historie projektu … 

• Era pomáhá regionům 

• Pilotní ročník (9 regionů), 2 celorepubliková kola (20 regionů) 

• 542 přihlášených projektů 

• 167 podpořených projektů 

• Rozděleno 11 039 354 Kč 

 

 

 

 



Hlavní cíl … 

• Rozvoj individuálního fundraisingu 
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Rok 2016 - novinky 

• Integrace portfolia stávajících grantových fondů 

 

 

• Nový název 

• 2 grantová kola (jarní a podzimní výzva) 

• Rozdělujeme 4 200 000 Kč (2x 2 100 000 Kč) 

• Podpoříme 112 projektů (2x 56 projektů) 

 



Rok 2016 - novinky 



Rok 2016 - novinky 

• Celá ČR 

• 14 regionů 

• Menší komunitní projekty 

• Zapojit se mohou neziskové a příspěvkové organizace, tj. 

spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond 

nebo evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, 

zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. 

 



Registrace spuštěny … 



Harmonogram 1. kola 

 
• Registrace jednotlivých projektů probíhá do 7. 3. 2016 

 
• Odborná porota vybere 3 projekty z každého regionu a další 3 

nominuje do hlasování o divokou kartu. 
 

• Jeden projekt v každém regionu vybere veřejnost. Hlasování o 
divokou kartu probíhá od 8. 4. do 29. 4. 2016. 
 

• Na webu csobpomaharegionum.cz bude probíhat výběr 
příspěvků od  dobrovolných dárců.  
 

• Výběr peněz startuje 13. 5. 2016. 

 

http://www.csobpomaharegionum.cz/


Harmonogram 1. kola 

 • ČSOB rozdělí mezi projekty celkem 2 100 000 korun 
 
 
 
 
 

 
• V každém z regionů rozdělíme 150 000 Kč  

 
• Výběr peněz končí 27. 6. 2016 
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Jak to funguje … 

 



Jak to funguje … 

 



Jak to funguje … 

 



Základní principy … 

• Rozvoj individuálního dárcovství 

• V ČR nejsou využívány moderní metody tak, jako v zahraničí 

(hlavně on-line, peer to peer) 

• Projekt umožňuje vybraným organizacím vyzkoušet si v 

bezpečném prostředí s podporou banky moderní formy 

fundraisingu 

• Prvek soutěže, komunikační podpora (regionální média, 

webová platforma) 

 



Kontakty 

Jitka Švejcarová, společenská odpovědnost 
jsvejcarova@csob.cz   

mailto:jsvejcarova@csob.cz

