
Grantový program MAS Kraj živých vod

Dr.ŽIVODA
pro neziskové organizace na území MAS Kraj živých vod

Grantový program Dr.ŽIVODA je
připravován a realizován ve spolupráci 
MAS Kraj živých vod a obcí i firem
sídlících na jejím území a je výrazem
společného zájmu veřejného sektoru 
a soukromého sektoru na zlepšování
podmínek života v našem regionu.
Cílem programu je obohatit nabídku
kvalitních kulturních, sportovních 
i vzdělávacích akcí s důrazem na děti 
a mládež a zároveň zvýšit zájem
mládeže o dění v jejich obci i kraji 
a podpořit sounáležitost s územím. 

1) NAZDAR KAŠPAR
Akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15 - 30 let. Cílem je
podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji.
Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů 

a účinkujících v přímé souvislosti s danou iniciativou.

2) DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých
a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Cílem je podpořit využívání
konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů
a tím zvýšení kvality práce místních subjektů. 

3) VESELÁ KOPA
Kulturní a sportovní akce přístupné široké veřejnosti v rámci širšího okolí, např. slavnosti, 
festivaly, turnaje apod. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu. Poskyt-
nutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění akce.

4) VRABEC V HRSTI
Nákup drobného vybavení pro činnost neziskových organizací, např. stejnokroje, kostýmy,
sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí. 
Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací.

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU: 1. 3. 2021
UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  30. 4. 2021
REALIZACE PROJEKTŮ: OD 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE PODPORY: OD 3 000 Kč do 10 000 Kč

NA CO LZE PODPORU POSKYTNOUT?

více informací: www.krajzivychvod.cz KrajZivychVod krajzivychvod

www.krajzivychvod.cz


