


Přemýšlíte, jak zlepšit místo, 
kde žijete? Rádi byste upozornili 
na nevyužité možnosti veřejného 
prostoru? Chcete iniciovat nebo 
uskutečnit konkrétní proměnu 
vašeho okolí? Plánujete oslovit 
lidi ze sousedství, radnici, 
odborníky a společně hledat 
řešení?

I malými kroky se dá dospět 
k větším změnám. Nabízíme vám 
podporu při jejich realizaci. 

www.nadace-promeny.cz



Výzva je zaměřena na aktivity ve veřejném prostoru, které 
rozvíjejí debatu o jeho podobě a fungování a jsou realizované 
místními iniciativami se zapojením veřejnosti a ve spolupráci 
s odborníky. 

Co podpoříme 
t	 akce, jejichž cílem je oživit veřejný prostor, upozornit na  
 jeho nevyužitý potenciál, zapojit a vzdělávat veřejnost       
t  malé proměny míst ve veřejném prostoru, realizované  
 s využitím místních zdrojů a dobrovolníků, ve spolupráci  
 s veřejností a odborníky                                                   

Kdo může žádat o podporu
t nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace  
 a občanské iniciativy působící na území Prahy   
 a Středočeského kraje

Co nabízíme
t	 grant do výše 100 tisíc Kč 
t	 odbornou konzultační a komunikační podporu 
t příležitosti ke vzdělávání

Jaké jsou termíny
t vyhlášení výzvy: 3. října 2016
t uzávěrka žádostí: 16. listopadu 2016
t výběr projektů a jejich realizace: v roce 2017

Kde zjistíte podrobnosti 
t www.nadace-promeny.cz 
t www.promenypromesta.cz
t projekty@nadace-promeny.cz

Program Proměň své město

O co nám jde

Pomáháme aktivním lidem a organizacím rozvíjet veřejný prostor 
ve městech a obcích. Podporujeme iniciativy, které oživují prostředí 
měst, prohlubují vztah lidí k místu, kde žijí, zapojují místní komuni-
ty, umožňují spolupráci s odborníky i veřejnou správou a vzdělávají 
veřejnost. 

Přispíváme k šíření povědomí o tom, jaký význam pro společnost 
mají architektura, krajinná tvorba a kvalitní prostředí kolem nás. 
Rádi bychom přinášeli nové pohledy na veřejný prostor. Chceme také 
upozornit na důležitou roli proměn iniciovaných „zdola“.

Grantová výzva 2016



Kdo jsme
Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá 
nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj 
měst v České republice a lepší povědomí společnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí 
pro člověka

www.nadace-promeny.cz


