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Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nada čním 
programu „Pro radost“ 

 
 

Předmětem programu je podpora ve řejně prosp ěšných projekt ů zaměřených na 
kulturn ě spole čenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená pozo rnost 
bude v ěnována projekt ům zaměřeným na zachování národních a regionálních 
tradic a multikulturní vým ěnu s akcentem na česko – polské p říhrani čí 
a projekt ům zaměřeným na spole čenskou integraci senior ů, zdravotn ě či 
sociáln ě znevýhodn ěných skupin obyvatel. 

 

1. Podporované oblasti 

Tradice, vzájemnost a komunitní život 

• Projekty zaměřené na místní komunitu v obcích Moravskoslezského 
kraje, s důrazem na sociální, kulturní a charitativní oblast, zejména pak 
aktivity posilující vědomí příslušnosti k regionu, resp. obci; 

• Projekty vytvářející platformu pro udržování a rozvoj tradic, se zvláštním 
důrazem na tradice místní (krajové) a profesní (hornické) v oblasti 
kultury; 

• Projekty zaměřené na posilování vzájemných společensko-kulturních 
styků se sousedními národy, především na česko – polskou spolupráci. 

 

Kulturní vyžití 

• Podpora kulturních projektů v obcích přednostně orientovaná na projekty, 
které by bez významného přispění dárce nemohly být realizovány; 

• Podpora veřejně prospěšných kulturních projektů v obcích podporujících 
angažovaný život v komunitě; 

• Podpora kulturních akcí, které jsou zaměřeny či přizpůsobeny na 
zapojení seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin obyvatel 
formou zvýhodněného vstupného, bezbariérových úprav a asistenčních 
služeb. Předpokladem je aktivní oslovení dané cílové skupiny. 
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2. Možné typy projekt ů 

• Primárně neinvestiční projekty se zřejmým  dopadem na danou komunitu, 
zlepšující kulturní a společenský život obyvatel; 

• Kulturní projekty – veřejně prospěšné a charitativní projekty (festivaly tradiční 
hudby, kultury a podobně); 

• Přeshraniční spolupráce. 

 

3. Oprávn ění žadatelé o grant 

• Občanská sdružení;  

• Obecně prospěšné společnosti;  

• Církevní organizace;  

• Příspěvkové organizace;  

• Obce;  

• Sdružení a spolky obcí. 

 

4. Uzávěrka  

• Uzávěrka pro rok 2012 je v pátek 24. února 2012 ve 24:00 hod. 

• Žádosti se vypl ňují a odesílají pouze elektronicky prost řednictvím 
informa čního databázového systému Grantys.  Pro odevzdání žádosti je 
rozhodující datum a čas odeslání žádosti do systému. 

• Výsledky grantového kola budou zveřejněny nejdříve 1. května 2012. 

 

5. Podmínky pro poskytnutí nada čního p říspěvku 

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

• Do systému Grantys se lze přihlásit buď prostřednictvím internetových stránek 
Nadace OKD, Institutu komunitního rozvoje, nebo přímo 
na: http://www.grantys.cz/my/. 

• Veškeré informace pro úspěšné přihlášení nebo registraci naleznete 
v „Manuálu k systému Grantys“. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v „Příručce 



 

Prokešovo nám. 6/2020 Identifika ční číslo: 278 32 813 
728 30 Ostrava č. účtu: 342 342 342 / 0800  
t: 596 262 118, f 596 262 085 Nadace OKD je zapsaná  v nadačním 
e: info@nadaceokd.cz rejst říku u Krajského soudu v Ostrav ě 
www.nadaceokd.cz oddíl N, č. vložky 280 

3 

pro žadatele". Tyto i další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách 
Nadace OKD a Institutu komunitního rozvoje. 

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

 

6. Formální náležitosti žádosti 

• Vyplněná a odeslaná elektronická žádost v databázovém systému Grantys.  

• Povinná p říloha „ Čestné prohlášení“ statutárního zástupce organizace 
 o souhlasu s podáním žádosti do zvoleného programu, která je k dispozici 
 na webových stránkách Nadace OKD a Institutu komunitního rozvoje.  

• Povinná příloha 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, 
apod. 

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

 

7. Výše grantu a doba realizace  

• Maximální výše grantu je 300 000 Kč.  

• Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných 
v Moravskoslezském kraji (min. 80 % prostředků) a v ostatních krajích ČR 
(max. 20 % finančních prostředků). 

• Projekty budou realizovány maximálně po dobu 12 měsíců se zahájením 
nejdříve od 1. 5. 2012 a nejpozd ěji od 31. 12. 2012.  

 

8. Kritéria p ři posuzování projekt ů (platí pro všechny oblasti) 

• Realizovatelnost projektu, přiměřenost rozpočtu; 

• Počet oslovených osob/velikost cílové skupiny oslovené projektem; 

• Přínos projektu pro cílové skupiny; 

• Zajištění specifických podmínek pro seniory, sociálně a zdravotně 
znevýhodněné skupiny obyvatel (zvýhodněné vstupné, vchody, tribuny, 
asistence apod.) a způsob oslovení/zapojení cílové skupiny; 
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• Podíl tvůrčí i finanční spoluúčasti dalších partnerů, zapojení dobrovolníků; 

• Kvalita zpracování projektu. 

• Podporovány nebudou investiční projekty, u kterých žadatel neprokáže přímou 
souvislost s dalšími aktivitami a spolufinancování (např. vybavení učebny 
počítači bez uvedení potřebnosti pro cílovou skupinu a návaznosti na další 
aktivity); 

• Nebudou podpořeny projekty, které spadají do jiného programu Nadace OKD 
(Pro zdraví, Pro budoucnost a Pro Evropu); 

 

9. 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 grantové komise. 

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

 

10. Grantové řízení se nevztahuje na 

• Projekty ukončené před vyhlášením grantového řízení; 

• Projekty, které není možné zahájit do 31. 12. 2012; 

• Náklady vynaložené před datem 1. 5. 2012; 

• Projekty podnikatelského a ziskového charakteru; 

• Úhradu půjček, dluhů, již existujících pohledávek a leasingů; 

• Přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím; 

• Neuznatelné náklady (viz „Příručka pro žadatele“, která je k dispozici na 
webových stránkách Nadace OKD a Institutu komunitního rozvoje). 

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 .   
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Náklady, jež budou vynaloženy v souladu s rozpočtem projektu, který je nedílnou 
součástí smlouvy, mohou být uznány nejd říve od 1. kv ětna 2012 . 

 

12. Adresa pro p řípadné dotazy 

Administrátorem programu je Institut komunitního rozvoje, který zajišťuje pomoc 
při  zpracování žádostí a připravuje podklady pro jejich hodnocení: 

 

Institut komunitního rozvoje 
Purkyňova 6 
702 00 Ostrava 
 
granty@ikor.cz 
www.ikor.cz 
tel: 595 136 342 
 

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          
a www.ikor.cz. 

 

 


