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The Center for International Private Enterprise (CIPE) je nezisková organizace americké obchodní komory. 
Její hlavní vizi je posilovat demokracii ve světě prostřednictvím soukromého podnikání a tržních reforem. 

CIPE ohlašuje záměr podpořit nové iniciativy soukromě – veřejného dialogu v České republice. Bude 
vybráno až pět projektů, které získají grantovou podporu. Ve tříměsíční pilotní fázi, která začne v červnu 
2021, může každý z vybraných projektů získat částku mezi 10 000 - 20 000 USD. Detailní popis a kritéria 
budou k dispozici ve výzvě k podávání návrhů, která bude zveřejněna v týdnu od 5. dubna 2021. 

Účel výzvy 

Cílem CIPE je posílit místní úroveň řízení pomoci zvýšení schopností a možností soukromého sektoru 
spolupracovat s místní samosprávou. CIPE vyzývá k uskutečnění iniciativ ve všech 13 krajích, s výjimkou 
hlavního města Prahy. Podpora je určena pro nevládní organizace, organizace na podporu podnikání, 
sdružení podnikatelů a občanská sdružení, která mohou po zveřejnění výzvy předkládat relevantní návrhy. 
Zamyšlené typy iniciativ mají být zaměřeny na dialog mezi místní podnikatelskou komunitou a obecní nebo 
regionální správou s cílem dosažení společné vize hospodářského růstu. Žadatelé navrhnou konkrétní 
témata dialogu a aktivit. 

Aktivity by měli vést a) k většímu zapojení místní podnikatelské komunity do dialogu s místními orgány o 
ekonomických prioritách a reformách a b) ke zvýšení schopnosti místní podnikatelské sféry smysluplně se 
zapojit do regionálního nebo místního řízení. 

Získání nezávazného vyjádření o podpoře ze strany místních nebo krajských orgánů, které budou partnery 
a příjemci v navrhovaných projektech, jsou vítána. Způsobilými veřejnými partnery pro projekty jsou a) 
správní orgány v krajích a městech a b) zástupci místních koalic nejméně 2 politických stran. 

Rámcová kritéria pro hodnocení návrhů 

• Možnosti a schopnosti žadatele  

• Důvěryhodnost přístupu 

• Sladění návrhu s výše uvedenými cíli výzvy 

• Inovativnost, udržitelnost a škálovatelnost 

• Plán a rozsah komunikace  

Kontaktní osoba 

Pokud chcete být informováni o zveřejnění výzvy, zaregistrujte se prosím u  
 
Jeff Lightfoot 
Program Director, Europe - Center for International Private Enterprise (CIPE) 
jlightfoot@cipe.org  
 
Předpokládaný termín pro podání žádostí do výzvy 

10. květen 2021 
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