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Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení 
Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu 

„Pro budoucnost“ 

 

Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět 

k trvale udržitelnému rozvoji regionu.  

Budou podpořeny záměry, které by bez významného přispění dárce nemohly 

být realizovány, a to projekty s ekologickým zaměřením, projekty směřující 

k zachování a přiměřenému využití přírodně, kulturně a technicky hodnotných 

lokalit a objektů. Dále budou podpořeny projekty zlepšující veřejná 

prostranství. 

Chcete realizovat projekt zaměřený na revitalizaci veřejných sídlištních ploch? Bližší informace 
najdete na www.sidlistezije.cz 

 

1. Podporované oblasti 

 

Životní prostředí 

 Projekty zlepšující stav životního prostředí a projekty napomáhající zachování 
biodiverzity; 

 Projekty rozvíjející ekologický styl života, tzn. života šetrného vůči životnímu 
prostředí, sloužící k obecnému prospěchu lidí v daném regionu; 

 Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a na kompenzaci 
a eliminaci klimatických změn; 

 Projekty přispívající k ochraně, resp. obnově hodnotných lokalit přírodního 
významu, jejich přiměřenému využití pro veřejnost a projekty napomáhající 
zvyšovat povědomí o těchto lokalitách v regionu; 

 Projekty podporující udržitelný rozvoj regionu při současném zachování 
zejména přírodního bohatství (například podpora měkké turistiky – zřizování 
naučných stezek, rozvoj a značení cyklotras, vždy však koncepčně řešených 
a navazujících na regionální a přeshraniční systémy). 

 

Kulturní dědictví 

 Veřejně prospěšné projekty zaměřené na péči a obnovu nemovitých 
i movitých objektů kulturní, historické a technické hodnoty, vždy 
s odpovídajícím využitím pro veřejnost. 
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 Projekty napomáhající zvyšovat povědomí o hodnotných územích nebo 
objektech s cílem získání prostředků pro jejich obnovu a údržbu z dalších 
zdrojů. Při zvyšování povědomí a atraktivity je vhodné využít napojení na 
stávající síť zajímavostí v regionu a zapojit místní komunitu. Příkladem 
vhodných projektů je například vytvoření tématické naučné stezky, expozice 
v místním muzeu, zapojení žáků škol do projektů interpretace místního 
dědictví apod.)1.  

 

Veřejný prostor 

 Projekty za účasti veřejnosti, jejichž cílem je zlepšit stav veřejných 
prostranství2 v obcích. Nepostradatelnou součástí projektu je komunitní 
plánování3 za účasti veřejnosti, spolupráce zainteresovaných subjektů 
a v rámci možností práce na realizaci výsledných úprav. 

 Projekty napomáhající obnově tzv. brownfields za účelem jejich vhodného 
nekomerčního využití zejména v oblasti zvýšení nabídky turistických cílů 
a služeb cestovního ruchu nebo záchrany unikátních staveb, které již neslouží 
původnímu účelu, s důrazem na jejich následné (kulturní) využití. Obnova 
prostor za účelem rozšíření nabídky sociálních služeb apod. jsou spíše 
předmětem programu Pro zdraví.  

 

2. Oprávnění žadatelé o grant 

 Občanská sdružení4; 

 Obecně prospěšné společnosti; 

 Církevní organizace; 

 Příspěvkové organizace; 

 Obce; 

 Sdružení a spolky obcí.  

 

 

                                                
1
 Zájemcům může administrátor poskytnout metodiku Interpretace místního dědictví. 

 
2
 Projektům zaměřeným na úpravu veřejných prostranství na sídlištích se detailně věnuje program Sídliště žije –  

www.sidlistezije.cz, takové projekty tedy nelze podpořit v programu Pro budoucnost.  
 
3
 K tématu plánování může administrátor programu (Nadace Partnerství) poskytnout odborné materiály. Veškeré 

publikace jsou k dispozici v e-shopu v ceně 160 Kč/ks. Zájemcům poskytne administrátor bližší informace. 
 
4
 Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. 

http://www.sidlistezije.cz/
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3. Uzávěrka 

 Uzávěrka grantového kola je v pátek 22. února 2013 ve 24:00 hod.  

 Žádosti se vyplňují a odesílají pouze elektronicky prostřednictvím 
informačního databázového systému Grantys. Pro odevzdání žádosti je 
rozhodující datum a čas odeslání žádosti do systému. 

 Výsledky grantového kola budou zveřejněny nejdříve 2. května 2013. 

 

4. Podklady k podání žádosti 

 Nadační příspěvek je poskytován žadateli na základě vyplněné elektronické 
žádosti o nadační příspěvek (dále jen „žádost“), která se vztahuje 
k vyhlášenému grantovému programu, včetně požadovaných elektronických 
příloh žádosti prostřednictvím databázového systému Grantys. 

 Do systému Grantys se lze přihlásit buď prostřednictvím internetových stránek 
Nadace OKD nebo přímo na: http://www.grantys.cz/.  

 Veškeré informace pro úspěšné přihlášení nebo registraci naleznete 
v „Manuálu k systému Grantys“. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v „Příručce 
pro žadatele". Tyto i další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách 
Nadace OKD a Nadace Partnerství. 

 

5. Formální náležitosti žádosti 

 Vyplněná a odeslaná elektronická žádost v databázovém systému Grantys.  

 Období realizace projektu musí být nastaveno v souladu s grantovou výzvou. 

 Podepsaná povinná příloha „Čestné prohlášení“ statutárního zástupce 
organizace o souhlasu s podáním žádosti do zvoleného programu, která je ke 
stažení na webových stránkách Nadace OKD a Nadace Partnerství. Podpis 
vložený jako obrázek není přípustný.    

 Doložení vlastnictví pozemku či objektu (v případě výsadeb či stavebních 
úprav nebo instalací zařízení na pozemku/objektu). Je-li žadatel a majitel 
pozemku/objektu jedna právnická osoba, přikládá do žádosti pouze výpis 
z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví (není nutné dokládat přílohu 
„Doložení souhlasu majitele s realizací“).   

 Doložení souhlasu majitele pozemku/objektu s realizací projektu (v případě 
výsadeb či stavebních úprav nebo instalací zařízení na pozemku/objektu). 
Souhlas majitele s projektovým záměrem vyplňte do připraveného formuláře 
„Souhlas majitele s realizací“, který je ke stažení na webových stránkách 
Nadace OKD. Současně přiložte také výpis z katastru nemovitostí, případně 
list vlastnictví.  
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 Závazek následné péče (v případě výsadeb). Závazek péče o provedenou 
výsadbu musí být potvrzen na min. 3 roky. Měl by obsahovat výslovně dobu 
poskytované péče, jméno, kontaktní údaje a podpis zodpovědné osoby). 
Prosím zpracujte přílohu do připraveného formuláře „Závazek následné péče“, 
který je ke stažení na webových stránkách Nadace OKD. 

 Podepsané povinné přílohy i případné veškeré nepovinné přílohy jsou 
odevzdávány výhradně prostřednictvím databázového systému Grantys a to 
nahráním do elektronické žádosti  

 Nepovinné přílohy: V případech, kdy je to vhodné pro lepší popis záměru 
projektu, doporučujeme vložit do systému Grantys přílohy typu fotografie, 
vizualizace, mapy apod. 

 Maximální velikost jedné přílohy je 4 MB. Přílohy přesahující 4 MB budou 
smazány.  

 Žádosti odeslané do systému po ukončení výzvy budou z hodnocení vyřazeny 
pro nesplnění podmínek výzvy. 

 

6. Výše grantu a doba realizace 

 Maximální výše grantu je 1 000 000 Kč.  

 Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných 
v okresech Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek (minimálně 80 % 
prostředků) a v ostatních okresech ČR (maximálně 20 % finančních 
prostředků). 

 Projekty budou realizovány maximálně po dobu 12 měsíců se zahájením 
nejdříve od 2. 5. 2013 a nejpozději od 31. 12. 2013. 

 

7. Kritéria při posuzování projektů (platí pro všechny oblasti) 

 Realizovatelnost projektu, přiměřenost rozpočtu; 

 Společenská potřebnost projektu; 

 Míra zapojení veřejnosti do projektu;  

 Tvůrčí i finanční spoluúčast dalších partnerů; 

 Ekonomický aspekt – finanční a praktická udržitelnost výsledků projektu; 

 Inovativnost (využití inovativních nástrojů, přístupů, možná je i realizace dílčí 
části rozsáhlého inovativního projektu); 

 Kvalita zpracování projektu. 

 V případě výsadby dřevin bude preferována výsadba původních druhů či 
starých krajových odrůd; 
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 Nebudou podpořeny čistě investiční projekty, u kterých žadatel neprokáže 
přímou souvislost s dalšími aktivitami, a dále projekty, které svou podstatou 
mají být financovány z obecních rozpočtů (typu vybudování chodníku nebo 
kanalizace) nebo projekty, které spadají do jiného programu Nadace OKD 
(Pro zdraví, Pro radost, Pro Evropu a Sídliště žije); 

 

8. Hodnocení žádostí 

 Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou hodnoceny 
odbornou grantovou komisí. 

 O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada Nadace OKD 
na základě doporučení odborné grantové komise. 

 Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 

9. Grantové řízení se nevztahuje na 

 Projekty ukončené před vyhlášením grantového řízení;  

 Projekty, které není možné zahájit do 31. 12. 2013; 

 Náklady vynaložené před datem 2. 5. 2013,  

 Úhradu půjček, dluhů, již existujících pohledávek a leasingů; 

 Projekty podnikatelského a ziskového charakteru; 

 Projekty, při kterých dochází ke zhodnocení majetku, který není ve vlastnictví 
žadatele nebo jiného právního subjektu dle bodu č. 2 této výzvy; 

 Přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím. 

 

10. Neuznatelné náklady: 

 DPH v případě, že je příjemcem příspěvku organizace, která je plátcem 

DPH; 

 Pohonné hmoty (PHM) mimo PHM do služebních vozidel, strojů a zařízení 

v návaznosti na aktivity projektu; 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; 

 Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace 

projektu; 

 Auditorské služby; 

 Právní služby 



 

Prokešovo nám. 6/2020 Identifikační číslo: 278 32 813 

728 30 Ostrava č. účtu: 2988892 / 0800  

t: 596 262 116 Nadace OKD je zapsaná v nadačním 

e: info@nadaceokd.cz rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

www.nadaceokd.cz oddíl N, č. vložky 280 

6 

 Celní, správní a soudní poplatky; 

 Ceniny (poštovní, dálniční známky, kolky, stravenky, telefonní a PHM 

karty); 

 Akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, 

splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního 

úvěru a ostatních přijatých výpomocí; 

 Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na 

projekt (např. občerstvení v restauraci); 

 Alkoholické nápoje; 

 Poskytování finančních i nefinančních darů (darovací smlouva); 

 V případě nefinančních odměn nad 500,- Kč /např. účastníci soutěží/ se 

může o uznatelný náklad jednat pouze v případě, že součástí závěrečného 

vyúčtování budou předávací protokoly o předání odměny vítězi (vzor 

předávacího protokolu je k dispozici na webu Nadace OKD); 

 Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku. 

 

11. Rámcové smluvní podmínky 

Příjemci grantů budou dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku povinni podat 

závěrečnou a popř. průběžnou zprávu o projektu a jeho vyúčtování a poskytnout 

informace pro zveřejňování výsledků projektu. Nadační příspěvek je zpravidla 

rozdělen do více splátek podle charakteru projektu. 

Poslední splátka grantu ve výši 20-30 % celkového příspěvku je vyplácena po 

schválení celé realizace projektu včetně vyúčtování. Pamatujte prosím na nezbytnost 

předfinancovat tuto část projektu. 

Náklady, jež budou vynaloženy v souladu s rozpočtem, který je nedílnou součástí 

smlouvy, mohou být uznány nejdříve od data 2. května 2013.  
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11. Adresa pro případné dotazy a zasílání tištěných dokumentů 

Administrátorem programu Pro budoucnost je Nadace Partnerství, která zajišťuje 

pomoc při zpracování žádostí a připravuje podklady pro jejich hodnocení: 

 

Nadace Partnerství 

Údolní 33 

602 00 Brno 

granty@nap.cz 

www.nadacepartnerstvi.cz 

tel.: 515 903 115 

 

 

Nadace OKD se při poskytování nadačního příspěvku řídí těmito právními normami 

a dokumenty: 

 

1. Zejména zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a další 

relevantní právní předpisy; 

2. Statut Nadace OKD; 

3. Grantová pravidla Nadace OKD; 

Veškeré dokumenty naleznete na internetových stránkách www.nadaceokd.cz. 

 

mailto:granty@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadaceokd.cz/

