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O nadaci... 

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.  



Matchingový fond Nadace Partnerství 

Cílem fondu je podpořit nestátní neziskové organizace v 
hledání nových či inovovaných způsobů financování svých 
aktivit prostřednictvím matchingové kampaně, tedy tak, že 

každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací 
zdvojnásoben, a to až do celkové výše 100 tis. Kč na jeden 

projekt.  



1. Výzva MFNP 

• datum vyhlášení: 26. června 2017 

• alokovaná částka: 1,5 mil. Kč 

• max. částka na 1 projekt: 100 tis. Kč 

• průběžná uzávěrka do vyčerpání alokované částky 

• spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, obecně 
prospěšné společnosti a ústavy 

 

  



Podporované aktivity 

Vyhlášení nové, nebo inovované kampaně zaměřené na: 

• realizaci konkrétního environmentálně nebo 
komunitně zaměřeného projektu  

• posílení organizační, personální a finanční kapacity 
organizace 

Příprava kampaně, veřejné sbírky či jiné formy dárcovské 
kampaně, a to až do výše 30 tis. Kč. 

 

  



Jaké dary budou nadací znásobeny? 

• dary získané v průběhu časově omezené kampaně 
(v rámci projektu musí proběhnout vyhlášení i uzávěrka 
kampaně, nebo její ucelená fáze) 

• pravidelné dary od nově získaných dárců.  

• získané finanční prostředky musí být řádně doloženy 

  



Jaké typy kampaně lze využít? 

• DMS kampaň 

• crowdfunding 

• oslovení individuálních dárců a firem   

• sbírka na ulici 

• ... 

 

 



Další podmínky výzvy 

• organizace, jejichž kampaně budou vybrány 
k matchingu, si založí profil na Darujspravne.cz  

• žádosti budou komisi zasílány hromadně, ve 
dvouměsíčních intervalech 

• v rámci průběžných uzávěrek nebude záležet na pořadí 
došlých žádostí, pouze na kvalitě žádostí a na zbývající 
alokaci   

• žádosti se vyplňují výhradně v systému Grantys 

 

 

  



 



  

 



 



Děkuji za pozornost 

Nadace Partnerství – lidé a příroda 


