
 
NOV INKY  Z  EVVO

Od letošního roku změnila skupina
Sev.en Energy způsob finanční pomoci
regionům, kde působí. V únoru vyhlásila
finanční grant, o který mohou žádat
organizace, obecně prospěšné společ-
nosti, spolky, sdružení, obce či kraje a
obdobné nepodnikatelské subjekty. Pod-
mínkou je, aby měly vztah k lokalitám, ve
kterých se projevuje vliv podnikatelské
činnosti skupiny. Na území našeho,
Pardubického kraje má podnikatelská
činnost skupiny velký vliv skrz elektrárnu
Chvaletice.

Grant je účelově poskytován zejména na
environmentální projekty, sport, tech-
nické vzdělání a další činnosti související
s rozvojem regionů, ve kterých se
projevuje vliv podnikatelské činnosti
skupiny. Výše grantu není nijak omezená.
Žádosti o grant lze podávat pouze
elektronicky prostřednictvím registrač-
ního formuláře, který je dostupný na
těchto webových stránkách. O přidělení
grantu rozhoduje vedení společnosti 

na základě doporučení grantové komise.
Ta přihlíží především k tomu, jaký vliv má
projekt na rozvoj místní komunity, ať už
v oblasti vzdělávání, volnočasových
aktivit dospělých či mládeže nebo přínos
pro životní prostředí. V tomto roce se
naposledy rozhoduje o poskytnutí grantu
31. 10. Žádosti o projekt podané do této
doby tedy mohou obdržet finanční
prostředky ještě v tomto roce. 

Nový grant nahradil například Chytré
hlavy pro Sever, které pro podporu
technického vzdělávání využívala Vršan-
ská uhelná ze skupiny Sev.en Energy
předchozích deset let. Z nového grantu
poplyne v letošním roce i podpora spor-
tovním klubům, kterým jsou společnosti
ze skupiny Sev.en Energy tradičním
partnerem. 

V roce 2020 podpořila skupina Sev.en
Energy obdobné aktivity v regionech, kde
působí, částkou 74 miliónů korun.
Podrobná pravidla grantu a najdete na
tomto odkaze. 
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https://www.7energy.com/cz/grant/#7grant
https://www.7energy.com/cz/kontakt/grantova-pravidla.pdf?210123


NOVINKY

GAIA 20:30 Kampaň za

biologickou rozmanitost
Kampaň má za cíl š íř it zásady biologické
rozmanitosti a povzbuzovat studenty,
rodiče, učitele a komunity, aby se aktivně
podílel i na podpoře a záchraně našeho
př í rodního prostředí. Spuštěná kampaň

GAIA 20:30 za biologické rozmanitosti,
zahrnuje soubor aktivit zaměřených na
různé zúčastněné strany s cí lem zdů-
raznit dů lež itost chránit př í rodu. Kampaň

je v souladu s Dekádou OSN pro obnovu
ekosystémů a pečlivě sleduje komuni-
kační cí le #GenerationRestoration. Pokud
chcete zj istit více informací a př ipoj it se
ke kampani, nenechte si uj ít webinář 
14. 9. 2021 zde.

Ukázková přírodní zahrada
Zahrada Stolístku získala certif ikaci
„Ukázková př í rodní zahrada“. Tady se
můžete podívat, co všechno musí taková
zahrada splňovat. Všem, kdo se na
starání se o zahradu podíl í a celému
Stolístku gratulujeme! 

Vycházkové rozjímání a

putování chrudimským parkem
22. 9. na DEN BEZ AUT, Evropského
týdne mobil ity a Týdny pro duševní zdraví
se uskuteční vycházka př í rodou, která je
ideální pro duševní pohodu. Př i jďte
poznat př í rodu babího léta v Chrudimi,
provede vás j í svým povídáním Tibor
Schwarz s dalš ími milovníky př í rody ze
Zeleného domu Chrudim. Sraz v 9:15
před Denními stacionář i  Jitřenka a
Pohoda CSSP Chrudim. V př ípadě
nepř íznivého počasí se uskuteční
vyprávění z cest naš í  př í rodou v pro-
storách stacionáře. 

https://www.leaf.global/campaign-calendar
http://prirodnizahrada.eu/
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