
MÁTE PODNIKAVÝ NÁPAD? 
NENECHTE HO PLAVAT! 

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina 
přemýšlivých, odhodlaných lidí nemohla změnit svět. Ve 

skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Mead

MÍT SI TAK KAM SEDNOUT…

JEZDIL BYCH DO ŠKOLY NA KOLE, ALE KAM HO DÁT?

Pomůžeme vám ho změnit ve skutečnost.

V TOM STARÉM SADU LEŽÍ NA ZEMI SPOUSTA JABLEK…

Máš dobrý nápad a pár akčních kamarádů? 
Chcete společně zlepšit místo, kde žijete?  
Pomůžeme vám udělat svět lepší.  
Získejte až 20 000 Kč na váš miniprojekt.  
JDI NA podnikavamysl.cz a skill.jic.cz

OBNOVÍME LAVIČKY 

VYBUDUJEME KOLOVNU PŘED NAŠÍ ŠKOLOU

OŽIVÍME STARÝ SAD

http://podnikavamysl.cz
http://skill.jic.cz


Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj. 

www.podnikavamysl.cz

Co vás čeká? 
ONLINE KURZ JIC SKILL
– projděte si 8 lekcí. Kdykoliv a kdekoliv. www.skill.jic.cz

 1. 5. 2023 
KONEC REALIZACE MINIPROJEKTŮ

Ukážete nám, co se vám podařilo

 31. 5. 2023
DODÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 
K MINIPROJEKTŮM

Společně vše uzavřeme a oslavíme

 10. 11. 2022 
ÚVODNÍ WORKSHOP V KUMSTU 
– registrujte se ZDE  
www.lipka.cz
Nakopneme váš nápad

 30. 11. 2022 
WEBINÁŘ K SYSTÉMU GRANTYS 
Dozvíte se, jak sepsat žádost

 31. 12. 2022 
UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ  
MINIPROJEKTŮ

Těšíme se na vaše nápady

 15. 1. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ PODPOŘENÝCH  
MINIPROJEKTŮ

Vybereme 9 miniprojektů

 1. 2. 2023
ZAČÁTEK REALIZACE  
MINIPROJEKTŮ
Vrhnete se do akce

http://www.podnikavamysl.cz 
https://skill.jic.cz/
https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=1272


• Víc hlav víc ví. Najdi kolem sebe podnikavé 
kamarády. V týmu by vás mělo být alespoň 5.

• Je to ve vašich rukou. Celý miniprojekt má 
být naplánovaný a realizovaný mladými lid-
mi ve věku 12–18 let. Pomáhat by vám měl do-
spělý garant – učitel, rodič, nebo třeba vedou-
cí z oddílu. LIPKA a JIC vám k tomu nabídnou 
konzultaci s  profesionálním mentorem. Ten 

vám poradí, jak dotáhnout nápad do úspěš-
ného konce.

• Projekt je změna. Z vaší žádosti musí být 
jasné, jaká změna nastane právě díky va-
šemu miniprojektu. Jaký problém vyřešíte? 
Komu pomůžete? Zkrátka jaké DOBRO do 
vaší komunity přinesete. 

Může se jednat o jakýkoliv nápad, který pomů-
že místní komunitě. 
Chcete zvelebit konkrétní místo, uspořádat komunit-
ní akci nebo třeba zapojit znevýhodněnou skupinu? To 
vše je možné. Peníze ale můžete využít i na testování 
prototypu, pokud máte svůj podnikavý nápad, který 
pomáhá. 

• Víte, kam jdete? Každý miniprojekt by měl mít 
jasný cíl a popis aktivit, které vedou k  jeho 
naplnění. Nezapomeňte, že na realizaci svého 
miniprojektu budete mít jen 3 měsíce. Musí 
tedy být reálný.

• Na životním prostředí nám záleží. I váš mini-
projekt by měl přispívat k udržitelnému způ-
sobu života.

Jdeme do toho!

• Projekt je iniciativou mladých lidí (12–20 let),  
do jeho realizace je zapojeno alespoň 5 z vás. 
Mladí lidé zajišťují celý cyklus miniprojektu – 
od jeho vymýšlení přes realizaci až po vyhod-
nocení.

• Každý z týmu absolvoval online kurz JIC SKILL.
• Tým mladých lidí má k dispozici dospělého 

mentora, se kterým v případě podpoření mini-
projektu můžeme uzavřít smlouvu. Toto není 
potřeba, pokud alespoň jeden člen týmu má 18 
let.

• Projekt má konkrétní cíl a je zřejmé, jaká změ-
na jeho realizací nastane.

• Záměr je smysluplný a reálný. Je jasné, jaké 
kroky povedou k cíli.

• Díky projektovým aktivitám rozvinete své 
podnikavé kompetence.

• Projekt má pozitivní dopad na životní prostře-
dí - buď je přímo zaměřen na řešení nějakého 
environmentálního problému, nebo je z akti-
vit zřejmé, že podporují udržitelný způsob ži-
vota.

Zaujalo tě to?
• Projdi si online kurz JICSKILL. Ten tě zaručeně nakopne.  
 Chceš realizovat svůj nápad?  
 Výborně, vrhni se na MINIPROJEKT.

Co je k tomu potřeba?

Jaké miniprojekty můžeme podpořit?

Co musí váš miniprojekt splňovat?

Podle jakých kritérií budeme 
miniprojekty vybírat?
• JASNÉ TÉMA A CÍLE MINIPROJEKTU 
• ROZVOJ PODNIKAVOSTI A KREATIVITY
• DOPAD MINIPROJEKTU 
• ENVIRONMENTÁLNÍ ROZMĚR

Projekt budete podávat v systému GRANTYS. Vyzkoušíte si tak práci s reálným nástrojem,   
který se využívá pro podávání grantů například v městských částech Brna.

CHCETE VĚDĚT VÍC? KONTAKTUJTE NÁS!

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Mgr. Lucie Kašparová
tel.: 777 982 690 
email: lucie.kasparova@lipka.cz


