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

„Pro Evropu“ 

 

Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového 

charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU nebo jiných 

obdobných programů (dále jen „fondů EU) v různých oblastech (sociální, 

ekologické, vzdělávací, kulturní apod.). 

Účelem programu je podpořit kapacitu nestátních neziskových organizací, 

školských zařízení a obcí pro přípravu projektů a zpracování žádostí. Výstupem 

každého podpořeného projektu musí být podaná žádost do fondů EU. 

 

1. Podporované aktivity 

 Zajištění konzultanta pro přípravu žádosti do EU 

 Vypracování podkladových dokumentů k žádosti o finanční prostředky EU 

zejména: 

Vyplnění a podání žádosti o dotaci; 

Zpracování finanční a ekonomické analýzy; 

Vytvoření studie proveditelnosti; 

Vypracování marketingového průzkumu; 

Vypracování analýzy potřeb nebo analýzy trhu; 

Pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) 

včetně podkladových studií a analýz; 

Pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení dle požadavků 

dotačního programu; 

 Součástí příprav konkrétního projektu, jehož cílem je získat finanční 

prostředky z fondů EU je i vzdělávání zaměstnanců žadatele vždy ovšem 

zaměřené na přípravu a řízení daného projektu EU.  

Všechny výše uvedené aktivity budou podpořeny výhradně v návaznosti na 

předložení zpracované žádosti EU do zamýšleného fondu EU se všemi 

povinnými přílohami  do data ukončení realizace.  
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2. Oprávnění žadatelé 

 Občanská sdružení1; 

 Obecně prospěšné společnosti; 

 Církevní organizace; 

 Příspěvkové organizace; 

 Obce; 

 Sdružení a spolky obcí. 

 

3. Uzávěrka 

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

 Žádosti se vyplňují a odesílají výhradně 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 „Pokynech 
pro žadatele ". Tyto i další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách 
Nadace OKD. 

 

5. Formální náležitosti žádosti 

 Vyplněná a odeslaná elektronická žádost v databázovém systému Grantys. 

 Období realizace projektu musí být nastaveno v souladu s grantovou výzvou 

                                                
1
 Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. 
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 Podepsaná povinná příloha „Čestné prohlášení“ statutárního zástupce 
organizace o souhlasu s podáním žádosti do programu Pro Evropu, která je 
k dispozici na webových stránkách Nadace OKD.  Podpis vložený jako 
obrázek není přípustný.   

 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. 

Pozn.: V případě získání nadačního grantu musí být předkladatelem žádosti do fondů EU 
stejný subjekt, který je příjemcem grantu z programu Pro Evropu. Poskytovatel grantu 
vyžaduje před ukončením projektu doložení dokladu o předložení žádosti do výzvy v rámci 
fondů EU. 

 

 

6. Výše grantu, uznatelné položky a doba realizace 

 Maximální výše grantu je 300 000 Kč.  

 Projekty budou realizovány maximálně po dobu 18 měsíců se zahájením 
nejdříve od 2. 5. 2013 a nejpozději od 31. 12. 2013 

 

Položka Maximální míra podpory 

Mzdové náklady 100 % 

Poradenské služby2   75 % 

Vzdělávání (vždy související s aktuálně 

předkládanou žádostí EU) 
  90 % 

Cestovné    50 % 

Materiálové náklady 100 % 

 

                                                
2
 Poradenské služby jsou externě prováděné práce na zhotovení žádosti EU a některých povinných podkladů. 

Míra financování služeb je popsána v dokumentu „Slovníček pojmů pro žadatele Pro Evropu“, která je k dispozici 
na stránkách Nadace OKD (sekce Ke stažení – Pro žadatele – Pro Evropu).  
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7. Kritéria při posuzování projektů 

 Realizovatelnost projektu – pravděpodobnost získání dotace z vybraného 
fondu EU (dle dostupných informací), přiměřenost rozpočtu; 

 Přínos pro rozvoj organizace; 

 Společenská potřebnost projektu; 

 Tvůrčí i finanční spoluúčast dalších partnerů; 

 Ekonomický aspekt – finanční a praktická udržitelnost výsledků projektu; 

 Nebudou podpořeny projekty, které spadají do jiného programu Nadace OKD 
(Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost, Sídliště žije); 

 Kvalita zpracování projektu. 

 

8. Hodnocení žádostí 

 Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou hodnoceny 

odbornou grantovou komisí vzhledem k záměrům a pravděpodobnosti získání 

dotace z fondů EU. 

 Upřednostněny budou ty projekty, které na úrovni evropské žádosti nebudou 

zhotoveny výhradně externím dodavatelem – zapojení interních zdrojů 

žádající organizace je žádoucí.   

 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 z předem známého důvodu podat do některé 
z výzev fondů EU do 18 měsíců od zveřejnění výsledků programu Pro Evropu; 

 Projekty, které není možné zahájit do 31.12.2013 

 Náklady vynaložené před datem 2. 5. 2013; 

 Projekty podnikatelského a ziskového charakteru; 

 Úhradu půjček, dluhů, již existujících pohledávek, leasingů apod; 

 Přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím. 
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10. Neuznatelné náklady: 

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

DPH; 

 Success-fee agenturám zpracujícím žádost EU.  

 Realizační dokumentace (prováděcí projekt stavby, dokumentace pro 

zadání stavby). Náklad je ve fázi zpracování žádosti EU zbytečný. 

Prováděcí dokumentaci lze hradit v některých případech ze získané dotace 

(zpětně například v rámci ROP, někdy dokonce i dokumentace ke SP); 

 Tvorba strategického plánu obce, případně územního plánu; není 

z programu podporovaná. Jedná se o běžnou obecní agendu;  

 Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na 

projekt (např. občerstvení v restauraci); 

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

v návaznosti na aktivity projektu 

 Alkoholické nápoje; 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; 

 Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace 

projektu; 

 Auditorské služby; 

 Právní služby 

 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; 

 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); 
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 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 dvou splátek. 

 Platby podpořených projektů proběhnou zpravidla ve dvou splátkách: první 

splátka ve výši 60 % bude připsána žadateli do 45ti dní po podepsání smlouvy 

oběma smluvními stranami, druhá splátka ve výši 40 % bude převedena do 45 

dní po schválení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování projektu a po doložení 

potvrzení o předložení žádosti do zamýšleného fondu EU. Pamatujte prosím 

na nutnost předfinancovat projekt ve výši poslední splátky grantu. 

 

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

smlouvy, mohou být uznány nejdříve od data 2. května 2013. 

 

12. Adresa pro případné dotazy  

Administrátorem programu Pro Evropu 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 podklady naleznete na internetových stránkách www.nadaceokd.cz. 

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

