PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY POHYBEM PRO DOBROU VĚC
ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY
Předmětem výzvy je podpora konkrétních veřejně prospěšných projektů realizovaných v regionu
Mladoboleslavska za účelem podpory a rozvoje zdravotní a sociální péče, podpory a ochrany dětí a
mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, nebo ochrany zvířat a životního prostředí.
Grantová výzva je propojena s programem ŠKOFIT a jeho sportovními výzvami.
KDO MŮŽE ŽÁDAT
O příspěvek z grantového programu může požádat právnická osoba se sídlem v České republice,
která není primárně založena za účelem dosahování zisku (nezisková organizace). Fyzickým osobám
bohužel příspěvek poskytnout nemůžeme.
Organizace (1x IČO) je oprávněna podat pouze jednu žádost.
Podnikání, nebo jiná výdělečná činnost, nebrání získání podpory, pokud jsou vykonávány v rámci
vedlejší činnosti organizace a zisk slouží k podpoře hlavní veřejně prospěšné činnosti.
TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Přijímání žádostí probíhá od 18. 11. 2020 do 9. 12. 2020. Vyhrazujeme si však právo termín předčasně
ukončit, zejm. z důvodu pokud bychom obdrželi žádosti se souhrnným požadavkem dosahujícího výše
500.000 Kč.
VÝŠE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Maximální výše nadačního příspěvku, který lze ve výzvě získat, činí 30.000 Kč.
Požadovaná výše nadačního příspěvku může být krácena, a to zejm. o neuznatelné náklady.
UZNATELNÉ NÁKLADY
Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly po podání žádosti (nejdříve 18. 11. 2020), do konce
realizace projektu, nejpozději však do 31.12.2021. Projektové náklady jsou považovány za oprávněné,
pokud splňují všechny níže uvedené podmínky:
● musí být nezbytné pro realizaci projektu;
● musí být hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům;
● musí být zaevidované v účetnictví příjemce;
● musí být doložitelné příslušnými prvotními a účetními doklady;
● musí být uhrazeny nejpozději do předložení závěrečného vyúčtování.
Mezi oprávněné náklady nepatří DPH, u které organizaci vzniká dle příslušných právních předpisů
možnost na její vrácení.
Z nadačního příspěvku nelze financovat zejm.:
● náklady, které nebyly uhrazeny nejpozději do předložení závěrečné zprávy;
● náklady související s realizací aktivit, které probíhají mimo území Mladoboleslavska (včetně
zahraničních pracovních cest);
● náklady vynaložené na vytvoření výstupů, jejichž dosažení a využití v rámci období realizace
projektu organizace není schopna prokázat;
● mzdové náklady zaměstnanců žadatele;
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cestovní náhrady, kapesné;
náklady na výzkum;
pokuty, penále, manka a škody;
dary, poskytnuté příspěvky;
finanční leasing;
odpisy dlouhodobého majetku;
pořízení zásob; vyskladnění zásob za účelem jejich prodeje;
debetní úroky;
daně, u kterých je organizace poplatníkem;
kursové ztráty.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost lze podat výhradně prostřednictvím vzorové žádosti, kterou najdete na stránkách
www.nfsa.cz/podani-zadost/, a jejím odesláním na emailovou adresu nadacnifond@skoda-auto.cz.
Nezapomeňte na povinné přílohy, jejichž seznam je uveden na konci formuláře.
Podanou žádost překontrolujeme a v případě, že je žádost řádně vyplněna a je v souladu s pravidly
výzvy, vyzveme statutárního zástupce žadatele k potvrzení podání žádosti. Potvrzením bude projekt
zařazen mezi ty, které budou moct nadační příspěvek získat.
V případě, že žádost bude vykazovat nedostatky, které lze odstranit, vyzveme žadatele k nápravě.
Upravenou žádost je třeba doručit do 48 hodin od odeslání výzvy, jinak bude vyřazena.
POSOUZENÍ ŽÁDOSTI
O možnosti udělení grantové podpory bude rozhodovat veřejnost prostřednictvím hlasování na
facebookových stránkách Nového Boleslavska v období od 4. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Seznam
projektů v anketě bude stanoven dle pořadí došlých žádostí (nejdříve došlá žádost bude na začátku
seznamu).
Finanční podporu získají projekty postupně v pořadí dle největšího počtu získaných hlasů.
Sportovní výsledky dosažené v ŠKOFIT výzvách, ze kterých se bude tvořit částka k rozdělení, budou
vyhodnocovány průběžně 1x měsíčně. Po vysportování požadované částky pro projekt v pořadí
budeme kontaktovat žadatele za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Úspěšným žadatelům zašleme návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s dalšími pokyny.
Smlouva bude obsahovat mj. schválené znění a rozpočet projektu, výši nadačního příspěvku a způsob
proplacení, dodržování etického kodexu skupiny ŠKODA AUTO, povinnost informovat o změnách
v projektu a o dalších skutečnostech, a provést závěrečné vyúčtování.
ČERPÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU A JEHO VYÚČTOVÁNÍ
Pokud dojde v průběhu čerpání grantu změnám ve vztahu k realizaci projektu (tzn. finanční, obsahové,
v harmonogramu), je potřeba nás o takové skutečnosti informovat. Příjemce se též zavazuje hlásit
změny administrativního typu, například změnu sídla organizace, statutárního zástupce apod., jestliže
takové změny nastanou.
Maximálně jeden měsíc po ukončení období realizace vyznačeného ve smlouvě o poskytnutí nadačního
příspěvku příjemce předloží Nadačnímu fondu ŠKODAA AUTO závěrečnou zprávu s vyúčtováním.
Závěrečná zpráva se posílá elektronicky na kontaktní email nadačního fondu na formuláři, který je
k nalezení na stránkách www.nfsa.cz/podani-zadost/.
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KONTAKT
nadacnifond@skoda-auto.cz
tel.: 730 588 997
Sídlo a korespondenční adresa:
Nadační fond ŠKODA AUTO
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
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