Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012
v nadačním programu
Sídliště žije

Program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství
na sídlištích a současně oživení aktivit místní komunity. Program klade důraz
na aktivní účast veřejnosti. Program je vyhlašován plošně po celé ČR. Zvýšená
pozornost je přitom věnována projektů v rámci Moravskoslezského kraje.

1. Podporované oblasti
Cílem programu je aktivovat obyvatele sídlišť k oživení veřejných prostorů v místě
jejich bydliště. Program podporuje především úpravy vymezených veřejných
prostranství uvnitř sídlištních ploch, ale také aktivity, které pozitivně
stimulují oživení daných veřejných prostranství. Povinnou součástí realizace
projektu je přímé zapojení místních občanů. Občané se v těchto projektech
zapojí do hledání a plánování aktivit nebo nové podoby dotčených prostranství
včetně realizace výsledných úprav. Pro účely programu se za sídliště a její
komunitu považuje územně ucelená skupina bytových domů s minimálně 150
bytovými jednotkami.
2. Oprávnění žadatelé o grant
•
•
•
•
•
•
•

Občanská sdružení;
Obecně prospěšné společnosti;
Církevní organizace;
Obce;
Příspěvkové organizace;
Sdružení a spolky obcí;
Sdružení nájemníků.

3. Průběh výběru grantových žádostí
Program probíhá ve 2 kolech. V 1. kole je po odevzdání grantové žádosti za
pomoci odborné grantové komise vybráno max. 20 úspěšných žadatelů
s postupem do dalšího kola. Úspěšní účastníci postupující do 2. kola jsou povinni
umožnit návštěvu zástupců hodnotitelů v místě předpokládané realizace projektu
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a dále se zúčastnit semináře pro žadatele a poznávací exkurze. V průběhu 2. kola
žadatelé doplní grantovou žádost prostřednictvím systému Grantys. Nadace
podpoří maximálně 5 úspěšných žadatelů, kteří získají grant na podporu
a realizaci projektu.

4. Uzávěrka
•

Uzávěrka 1. kola výzvy je 24.2.2012 ve 24:00 hod.

•

Uzávěrka 2. kola výzvy je 25.4.2012 ve 24:00 hod.

•

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

•

Výsledky 1. kola budou zveřejněny nejdříve 16.3.2012.

•

Výsledky 2. kola budou zveřejněny nejdříve 11.5.2012.

5. Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku
•

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 systému Grantys.

•

Do systému Grantys se lze přihlásit na: http://www.grantys.cz/my/.

•

Veškeré informace pro úspěšné přihlášení nebo registraci a vyplnění
žádosti naleznete v „Manuálu k systému Grantys“. Tyto dokumenty jsou
k dispozici na webových stránkách www.sidlistezije.cz.

•

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

6. Formální náležitosti žádosti
6.1 První kolo výzvy
•

Vyplněná a odeslaná elektronická žádost v systému Grantys.

•

Povinná příloha „Čestné prohlášení“ statutárního zástupce organizace
o souhlasu s podáním žádosti do zvoleného programu, která je ke stažení
na webových stránkách www.sidlistezije.cz.
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•

Mapové schéma umístění místa v širším kontextu
tj. dostupnost, sousedství významných institucí apod.

•

Fotografie dokumentující stávající podobu místa

•

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

•

Povinné přílohy i případné veškeré nepovinné přílohy jsou odevzdávány
výhradně prostřednictvím systému Grantys jako součást žádosti.

obce/města

Pozn.: v druhém kole podávání žádostí budeme po žadatelích požadovat další dokumenty
související s realizací projektu, např. Doložení vlastnictví pozemku či objektu nebo souhlasu
majitele s realizací projektu; Doložení souladu záměru projektu s územním plánem; Doložení
„čestného prohlášení“ o spolufinancování projektu ve výši minimálně 20 % (s uvedením částky
a zdroje financování).

7. Výše grantu
•

Maximální výše grantu je 2 000 000 Kč.

•

Minimální výše grantu je 200 000 Kč.

•

Projekty budou realizovány maximálně po dobu 24 měsíců se zahájením
nejdříve od 11. 5. 2012.

•

Spolufinancování příjemce příspěvku činí 20 % (nefinanční vstupy, např.
práce dobrovolníků, lze ocenit v odpracovaných hodinách ve výši
50 Kč/hodinu).

•

Součástí nákladů projektu mohou být i osobní náklady na práci
koordinátora projektu. Vždy však v přiměřené míře s ohledem na aktivity
projektu.

8. Kritéria při posuzování projektů
•

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

V případě výsadby dřevin bude preferována výsadba původních druhů
či starých krajových odrůd;

•

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, Pro budoucnost).

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 odborné 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 11. 5. 2012.

•

Projekty podnikatelského a ziskového charakteru;

•

Úhradu půjček, dluhů, již existujících pohledávek a leasingů;

•

Přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím;

11. Rámcové smluvní podmínky
Příjemci grantů budou dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku povinni
podat průběžnou a závěrečnou 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 přiloženým ke smlouvě,
mohou být uznány nejdříve od data 11. 5. 2012.

Příjemci grantů budou dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
povinni spolupracovat v procesu zapojování veřejnosti do plánování
s odbornými konzultanty určenými Nadací OKD.

12. Adresa pro případné dotazy
Administrátorem programu 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 – technické náležitosti žádostí (v souvislosti se
systémem Grantys)
tel.: (+420) 515 903 115
martin.nawrath@nap.cz – obsahové náležitosti žádostí
tel.: (+420) 515 903 134 | mobil: (+420) 776 133 361
www.nadacepartnerstvi.cz

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.sidlistezije.cz.
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