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PRAVIDLA PROGRAMU
#silnější region

Program #silnější region si klade za cíl podpořit vybrané projekty, které vedou ke zlepšení zanedbaného místa nebo 
ke zlepšení sousedských vztahů. Program je součástí spořitelní kampaně Jste silnější, než si myslíte. Program je otevřen 
v celé České republice, rozdělené do 14 krajů.

Program realizuje Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČO: 45244782, spisová značka B 1171, vedená 
u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor“) 

ve spolupráci s odborným garantem Nadací VIA, Dejvická 306/9, 160 00  Praha 6, zapsanou v nadačním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395 (dále jen „odborný garant“).

Finance na program poskytuje organizátor.

Doba trvání programu 

Žadatelé se mohou do programu mikrograntů s názvem „#silnější region“ (dále jen „program“) hlásit v termínu 
od 14. do 27. června 2021, a to na webu organizátora www.csas.cz/silnejsiregion.

Úspěšní žadatelé musí své projekty realizovat v období od 28. července do 31. října 2021.

Kdo se může o podporu přihlásit
  
Účastníkem programu se stává fyzická osoba starší 18 let nebo malá nezisková organizace založená na dobrovolné 
práci (dále „žadatel“), která vyplní přihlášku na www.csas.cz/silnejsiregion od 14. do 27. června 2021. V přihlášce musí být 
vyplněny všechny povinné údaje.

Kritéria programu
 
Aktivity vedoucí ke zlepšení zanedbaného místa.
Aktivity vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů.
 

Výběr projektů
 
Ze všech doručených přihlášek v prvním kole vybere komise složená ze zástupců organizátora a odborného garanta projekty, 
které postoupí do druhého kola. Postupující projekty, tedy jejich anotaci, organizátor zveřejní na www.csas.cz/silnejsiregion, 
kde se budou moci ucházet o přízeň veřejnosti. Hlasování veřejnosti probíhá od 7. do 18. července 2021.

www.csas.cz   Informační linka: 800 207 207

Hlasování probíhá na webové stránce organizátora programu www.csas.cz/silnejsiregion. Každý návštěvník stránky má 
možnost podpořit svým hlasem každý den až tři projekty. Nezáleží na tom, ve kterém kraji daný projekt o finanční příspěvek 
usiluje. Každý návštěvník má možnost sdílet na svých sociálních sítích fakt, že hlasoval.

Úspěšné žadatele bude kontaktovat Nadace VIA, odborný garant programu, a to na základě kontaktních údajů uvedených 
v přihlášce žadatele. 

Žadatelé nesplňující podmínky účasti v programu nebo jednající v rozporu s pravidly programu nebudou do programu 
zařazeni. Pokud se ukáže, že takovýto žadatel se i přes uvedené stal příjemcem finančního příspěvku, např. v důsledku 
nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na příspěvek a organizátor jej nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje 
právo vyloučit z programu účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek tohoto programu nebo u kterých bude mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si rovněž 
vyhrazuje právo neudělit finanční příspěvek v případě, že bude jednání ze strany žadatele v rozporu s dobrými mravy či 
zásadami fair play.

Výše podpory
 
Organizátor prostřednictvím odborného garanta rozdělí až 700 000 Kč. Žadatel může na svůj projekt získat 5 000 
až 10 000 Kč. V každém ze 14 krajů České republiky tak organizátor rozdělí až 50 000 Kč a podpoří minimálně pět projektů 
(bude-li přihlášeno dostatečné množství projektů). 

O udělení finančních prostředků rozhodne hlasování veřejnosti. 

Organizátor si vyhrazuje právo udělit divoké karty a podpořit vybrané přihlášené projekty i přesto, že nezískají dostatečný 
počet hlasů veřejnosti. Finanční prostředky pro případné divoké karty budou přiděleny z jiného rozpočtu organizátora. 

Úspěšné žadatele bude po ukončení hlasování veřejnosti, a to nejpozději 26. července 2021, kontaktovat zástupce odborného 
garanta programu na základě kontaktních údajů uvedených v přihlášce. Po uzavření příslušné smlouvy převede odborný 
garant finanční příspěvek na bankovní účet žadatele uvedený v přihlášce.

Úspěšný žadatel má povinnost realizovat projekt do 31. října 2021 včetně. 

Další důležité podmínky
 
Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla programu v průběhu jeho trvání nebo 
program bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu realizace programu nepřetržitě k dispozici
na www.csas.cz/silnejsiregion. Vyplněním přihlášky na tomto webu žadatel souhlasí s podmínkami a ustanoveními 
těchto podmínek.
 
Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v programu a v případě sporu posoudit a s konečnou 
platností rozhodnout o jakékoli otázce s programem spojené. 

Kontakt na organizátora: csr@csas.cz.

V Praze dne 14. června 2021
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

I. Žadatel o finanční příspěvek z programu uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených 
v přihlášce, tj. u fyzické osoby jména, e-mailu a telefonu, u zástupce malé neziskové organizace názvu organizace, jména 
a příjmení zástupce organizace, e-mailu a telefonu, společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, 
IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261, a Nadaci VIA, Dejvická 306/9, 160 00  Praha 6, zapsané v nadačním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395, jako správcům osobních údajů pro účel realizace programu.

 Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů
– je nezbytný pro účast v programu,
– organizátor nebo odborný garant komunikuje s žadatelem po celou dobu programu,
– odborný garant oslovuje úspěšné žadatele za účelem uzavření darovací smlouvy a předání finančního příspěvku.

 Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje žadatel na rok po skončení programu. 

II. Organizátor nebo odborný garant bude úspěšné žadatele kontaktovat na sdílených údajích (vyplněných v přihlášce). 

III. Organizátor tímto informuje žadatele o finanční příspěvek, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to 
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných 
webových prohlížečů.

IV. Žadatel o finanční příspěvek v programu prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů 
v níže uvedeném rozsahu:

Více informací o zpracování osobních údajů správců lze získat na jejich webech: 
Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s.
Zásady ochrany osobních údajů v Nadac VIA

V případě dotazů kontaktujte organizátora  na adrese csr@csas.cz. 

https://www.csas.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
https://www.nadacevia.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

