
Jste aktivní občané? Můžete žádat o grant. 
 
Dvěma miliony korun podpoří Nadace Karla Janečka a Fond Otakara Motejla 
aktivní občany, kteří zlepší život ve své obci 
 
Praha, 17. března 2014 - Neziskové organizace i jednotlivci mohou ode dneška žádat o 
grant na aktivity, které zefektivní práci radnic a zapojí občany do rozhodování o obecních 
záležitostech. Nadace Karla Janečka a Fond Otakara Motejla rozdělí v grantové výzvě 
Aktivní občan 2014, kterou dnes společně vyhlásily, přes dva miliony korun. Žádosti o 
podporu administruje Fond Otakara Motejla, uzávěrka pro přijímání žádostí je 
14.  dubna 2014.  
 

O peníze mohou žádat fyzické osoby i organizace z celé České republiky. Podporu 
získají projekty, jež motivují lidi, aby se zapojili do života obce, a zlepší jejich přístup k 
informacím například o hospodaření radnic. Uspět mohou občané, kteří chtějí zlepšit 
fungování své radnice, i ti, kteří řeší nějaký konkrétní problém. Více informací najdete 
zde. „Podpoříme aktivní občany, kteří se chtějí uplatnit a přispět k lepšímu životu ve své 
obci. V České republice je takových lidí čím dál tím víc,” uvedl Jiří Knitl, manažer Fondu 
Otakara Motejla.  
 

 „Pro naši společnost je klíčová podpora aktivních občanů, kteří chtějí zlepšit situaci ve 
svém okolí.“, řekl Tomáš Řemínek, ředitel Nadace Karla Janečka. 
 

Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní 
službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency 
International, Frank Bold či Oživení) i malé lokální občanské iniciativy. Mezi jeho 
nejvýznamnější aktivity patří například prosazování otevřených dat na radnicích, Corrupt 
Tour a platformy www.nasstat.cz a www.hodnocenikraju.cz. Fond Otakara Motejla 
založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci 
a firmy.  
 
Nadace Karla Janečka byla založena v roce 2014 a jejím posláním je podpora rozvoje 
aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a podpora fungování státu. 
 

Více informací: 
 

Michaela Rybičková, Fond Otakara Motejla 
Tel: 728 872 564 
E-mail: michaela.rybickova@motejl.cz 
 

 

Bob Fliedr, Nadace Karla Janečka 
Tel: 734 315 354 
E-mail: bob.fliedr@kareljanecek.com 
Web: www.nadacekj.cz  
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