
Pokud žijete v oblasti Park nebo 
ve východní Warley a máte dobré 
nápady, toto je pro vás!
Je teď dostupné financování pro komunitní projekty a podnikání ve vaší 
oblasti.

Máte skvělý nápad, který přinese do oblasti Park a východní Warley nové 
zaměstnání, dovednosti a možnosti podnikání?

Získejte finanční podporu, která to umožní!
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Skupina The Park and Warley Inclusive Economy Steering 
Group má k dispozici £ 215 000 pro financování projektů a 
podnikání ve formě:

• Projektových grantů - pro projekty, které navýší kvalitu 
dovedností místních obyvatelů, zejména v oblasti digitalizace, 
nebo zvýší jejich příležitosti pro zaměstnání, respektive vytvoří 
nové možnosti podnikání.

• Grantů pro podnikání  - individuální granty v objemu £ 1000 pro 
založení podnikání, nebo rozvojové náklady pro lidi, kteří zamýšlí 
založit nové podnikání nebo rozšířit podnikání v takovém směru, 
který vytvoří nové zaměstnanecké příležitosti pro místní 
obyvatele.

Finančně podpoříme projekty, které:

• Vytvoří spolupráci mezi lidmi a 
organizacemi v oblasti realizace 
projektu.

• Jsou inovativní a nabízejí nové 
způsoby dělání věcí, poněkud 
jiné než ty, které jsou již v oblasti 
realizovány.

• Nabídnou něco nového navíc, 
nebo zlepší, co je již rozběhnuto 
v oblasti Park a východní 
Warley.

• Přinesou dlouhodobý užitek 
lidem v oblasti Park a východní 
Warley.



INKLUZIVNÍ EKONOMIE
CALDERDALE
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Víme, že jisté skupiny lidí se potýkají s většími překážkami při 
získání ekonomické stability přes zaměstnání nebo založení 
podnikání, proto budou při rozhodování o poskytnutí finančních 
fondů upřednostněni:

● Mladí lidé
● Ženy
● Rodiče- samoživitelé
● Lidé černého etnika a minoritních etnik (BAME)
● Lidé nad 50 let
● Uprchlíci/imigranti
● Lidé, kteří opustili péči
● Ti s angličtinou jako druhým jazykem

Víc informací a samotné podání žádosti najdete na stránce 
calderdale.gov.uk/inclusive-economy-strategy

Pokud máte nápad, který byste chtěli s námi projednat dřív, 
než podáte žádost, prosím kontaktujte nás na emailu 
inclusive.economy@calderdale.gov.uk




