
Průběžné komunitní grantové kolo 
 
Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti pro rok 2023. 
                                                     

 
  
Tématické zaměření grantu - podporované projekty: 
Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně 
postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském 
regionu. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce 
- MUDr. Ivana Macháčka. 
 
Granty jsou udělována zejména na tyto účely: 
• nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek 
handicapovaných 
• pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů pro postižené 
• jako pomoc při zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných 
• pomoc při eventuálním osamostatnění handicapované osoby 
• pomoc rodinám které se náhle ocitnou v sociální tísní (ztráta rodičů atd.) 
 
Vymezené území: 
Podpořené žádosti musí mít přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, 
obce atd.) z Otavsko-blanického regionu (okres Strakonice a okres Písek, především 
z Protivínska a Písku. 
 
Oprávnění žadatelé: 
O grant se mohou ucházet občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 
příspěvkové organizace a fyzické osoby. 
 
Neoprávnění žadatelé: 
O grant se nemohou ucházet zejména podnikající subjekty, obce a nadace, které 
jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církce a všechny jiné subjekty, které 
nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli. O grant se dále nemohou ucházet 
organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace. 
 
Výše grantu: 
Minimální ani maximální výše grantu není stanovena. 
 
Uzávěrka grantu: 
Jedná se o průběžný grant, žádosti mohou být podávány průběžně. Uzávěrka 
žádostí o grant je 10.12.2023. Po hodnocení a posouzení žádosti grantovým 
výborem Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti dojde na jeho 
doporučení ke schválení příspěvku na nejbližším zasedání správní rady nadace. 
 
Předkládání žádostí: 
Žádost se předkládá písemně nebo osobně v kanceláři nadace v Tyršově ulici, Písek 
nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Tyršova 53/2, 
397 01, Písek. 
 
 



Konzultace k žádosti: 
Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 778 08 08 09, e-mail: 
kancelar@konabo.cz. 
 
Závěrečná ustanovení: 
Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není 
povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v 
průběhu termínu podmínky tohoto grantového řízení. 
 
V Písku dne 16.2. 20223 
 
 
 
Ing. Miroslav Procházka         MUDr. Ivan Macháček                                                                                                        
 předseda správní rady 


