
 

 

 

  

VÝZVA: PODPORA PROPAGACE INOVAČNĚ-SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ 

PŘI NAVAZOVÁNÍ STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ S DOPADEM NA JIHOČESKÝ 
KRAJ 

  

1. Zadavatel 

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s., Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České 
Budějovice, IČ: 26091143 (dále JAIP) 

2. Předmět výzvy 

Výzva je zaměřená na podporu propagace inovačně-sociálních projektů (řešících výzvy 
v oblasti sociálních, environmentálních a dalších cílů udržitelného rozvoje) při navazování 
strategických partnerství s dopadem na Jihočeský kraj.  

Do výzvy se mohou se svými projekty zapojit fyzické či právnické osoby, příp. další neformální 
uskupení - subjekty nově založené i subjekty s historií, které přicházejí s novou inovačně-
sociální myšlenkou. 

Výzva je realizována v rámci projektu Altruistic entrepreneur, CE Sustainable model to support 
social entrepreneurship (CE RESPONSIBLE) číslo CE1457, spolufinancovaného programem 
Interreg Central Europe. Cílem projektu je posílit sociální podniky vytvořením silné sítě 
organizací a firem, které s nimi budou spolupracovat. 

3. Věcné zaměření plnění 

Každý z vybraných projektů získá níže uvedené služby v hodnotě 1 000,-- EUR (konkrétní obsah 
služeb bude přizpůsoben potřebám každého projektu): 

- Expertní mentoring v oblasti marketingu (služby v oblasti podpory při nalezení správné 

marketingové strategie, doporučení optimálních PR a marketingových nástrojů, 

vytvoření marketingové kampaně, aj). 

- Účast na odborných networkingových akcích s potenciálními partnery, možnost 

individuálních „speed dating“ setkání. 

- Registrace projektu na mezinárodní platformě www.net4socialimpact.eu. 

- V průběhu realizace plnění naváže každý podpořený projekt kontakt min. se 3 

relevantními subjekty vhodnými pro strategické partnerství. 

Na základě předložené závěrečné prezentace vybere odborná komise 3 projekty, které získají 
prostředky na vytvoření profesionální video-pitch ve výši 1000,-- EUR. 

  

http://www.net4socialimpact.eu/


 

 

 

  

4. Hodnocení žádostí: 

Ze zaslaných projektů, dle požadované struktury, vybere odborná tříčlenná hodnotící komise 
10 inovačně-sociálních projektů k podpoře.  

Projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

- popis projektu; 

- společenská relevance a sociální dopad projektu; 

- udržitelnost projektu;  

- míra inovace projektu.  

 

5. Podmínky předkládání žádostí:  

Projektový záměr je nutné zpracovat do projektového formuláře (akceptován je scan 
podepsaného dokumentu od statutárního zástupce), který je součástí Výzvy (příloha č. 1). 

Žádost musí být zaslána na email: vachova@jaip.cz do 31. 8. 2021 do 12.00 h.  

V předmětu emailu bude uvedeno: „Výzva projektu CE RESPONSIBLE“.  

V případě dotazů kontaktujte Ing. Petru Vachovou (vachova@jaip.cz). Informace o výzvě, 
včetně projektového formuláře jsou zveřejněné na webových stránkách zadavatele: 
http://jaip.cz/vyberova-rizeni  

6. Postup realizace: 

Vyhlášení výzvy: 26. 7. 2021 

Uzávěrka výzvy: 31. 8. 2021 

Termín odborné hodnotící komise: 3. 9. 2021 

Realizace aktivit: 9 – 12/2021 

Výběr odbornou komisí 3 projektů k realizaci video-pitch v hodnotě EUR 1 000,--: 
12/2021 

 

V Českých Budějovicích dne 23. července 2021 

 

 

          _____________________ 

              Ing. Michaela Novotná 

                       ředitelka JAIP 

mailto:vachova@jaip.cz
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http://jaip.cz/vyberova-rizeni


 

 

 

  

Příloha č.1: Projektový formulář 

IDENTIFIKACE ŽADATELE:  

Jméno a příjmení:  

Název organizace:  

Právní forma organizace:  

IČ:  

(v případě podnikatelského subjektu) 

 

 

POPIS PROJEKTU 

Název projektu: 

Stručný popis projektu (max. 2000 znaků): 

(popište cíle projektu, aktivity, předpokládaný rozpočet, hlavní výstupy projektu) 

Předpokládané přínosy nově navázaných partnerství (max. 500 znaků): 

(např. nové zkušenosti / kontakty / finanční podpora / podpora rozvoje apod.) 

Plán projektu na 1–3 roky (max. 500 znaků): 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

Společenská relevance a sociální dopad projektu (max. 500 znaků): 

(popis cílové skupiny a její zapojení do projektu) 

Udržitelnost projektu (max. 500 znaků): 

(specifikujte a popište udržitelnost projektu – jednorázová akce / opakovaná akce / dlouhodobá udržitelnost 
projektu) 

Míra inovace projektu (max. 500 znaků): 

(odlišnost od stávajících řešení / konkurence) 

 

V …………..  dne ………………… 

 

 

          _____________________ 

            Podpis zástupce žadatele 
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