
 

Výzva k účasti v Akceleračním programu InBáze 
 

 

O programu 

 

 

Akcelerační program InBáze je zaměřen na posílení kapacit neformálních skupin nebo spolků, 

které se aktivně účastní městského veřejného dění a chtějí svoji činnost nastartovat nebo více 

rozvíjet. 

 

Cílem programu je podpora projektů a aktivit, které přispívají k větší kulturní otevřenosti 

občanské společnosti, rozvíjí a propojují místní komunity, podporují aktivní občanství nebo 

sledují jiné veřejně a společensky prospěšné cíle (např. ochranu životního prostředí, podporu 

zranitelných skupin obyvatel apod.). 

 

Účast v programu je bezplatná. 

 

Podmínky účasti 

 

 

1. Účast v akceleračním programu je podmíněna sestavením interkulturního týmu tzn., 

alespoň jeden člen týmu je osoba, která má imigrantský původ1. 

 

2. Organizace/iniciativa působí v hl. městě Praha. 

 

3. Akcelerační program InBáze z.s. podporuje skupiny a projekty, zaměřené primárně na 

neziskovou činnost (komerční aktivity mohou být součástí činnosti skupiny nebo 

spolku, nesmí být ale primárním cílem jejich existence).  

 

4. Podmínkou účasti je představení realizovaného projektu, případně jiného 

relevantního výsledku zapojení týmu do akcelerátoru na konferenci v Praze (září 

2023). 

 

Programu je možné se zúčastnit také v angličtině (po domluvě s organizátory). 

 

Co program nabízí? 

 

Účastníky provede programem tým InBáze i externí odborníci a lektoři.  

Témata workshopů a školení budou odpovídat konkrétním potřebám každé skupiny (tematická 

 
1 všichni cizinci občané třetích zemí bez ohledu na pobyt, s výjimkou krátkodobých návštěvníků města; občané EU; 

občané ČR s migračním původem, kterým bylo uděleno občanství ČR. 

 
 



 

zaměření: občanská participace, neziskový sektor v ČR, občanské kompetence, fundraising, 

komunitní práce, projektový management, PR a komunikace atp.).  

 

Každá skupina získá až 30 hodin podpory v rámci: 

 

❖ Společných workshopů nebo školení na míru (např. na témata: fundraising, PR a 

komunikace, fungování neziskových organizací, občanská participace v ČR, měkké 

dovednosti a další), 

❖ Konzultací a mentoringu, 

❖ Síťování a získávání nových kontaktů. 

 

Týmy, které se účastní akceleračního programu, budou mít možnost požádat o mikro granty 

až do výše 10 tis. Kč na realizaci vlastních projektů/aktivit.  

 

Přibližný harmonogram programu 

 

 

Akcelerační program bude probíhat od listopadu 2022 do srpna 2023: 

 

❖ Listopad 2022 - přihlašování a výběrové řízení. 

❖ Začátek prosince – vyhlášení výsledků výběrového řízení. 

❖ 9. prosince, 2022 (17.00 - 19.00) - úvodní setkání pro pět vybraných skupin. 

❖ Prosinec 2022 – červenec 2023 - mentoring, společné workshopy a individuální školení. 

❖ Prosinec 2022 – únor 2023 - možnost ucházet se o mikro granty. 

❖ Březen 2023 - “check point”, konec realizace mikro grantů. 

❖ Srpen 2023 - společné závěrečné setkání a vyhodnocení programu. 

❖ Září 2023 - představení výsledků na mezinárodní konferenci v Praze  

 

Jak se můžete přihlásit? 

 

 

Stačí vyplnit přihlašovací formulář nejpozději do 21.11. 2022. Po vyplnění formuláře a 

zhodnocení uvedených informaci Vás budeme kontaktovat s dalším postupem.  

Kontakt: Mónica Márquez, marquez@inbaze.cz 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské 

společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.  

 

Financování mikro grantů je zajišťováno za finanční podpory České spořitelny. 

https://forms.gle/NbpzQ8SGBe5oZSP97

