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Správní rada 
Komunitní nadace Blanicko-Otavské 

vyhlašuje

Společné grantové kolo
nadace a města Vodňany

Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

1. V rámci společného grantu budou podpořeny projekty v těchto tématických okruzích:
     a. Pohyb, kultura a hudba nás baví
     b. Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací

Vymezené území:
Podpořené projekty musí mít přínos pro subjekty sídlící nebo vykonávající svoji činnost v ORP 
Vodňany.

Oprávnění žadatelé:
O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši 
kofinancování projektu a další níže uvedené podmínky. 

Termín realizace projektů:
Termín realizace projektů žadatelů o nadační příspěvek je od 1.6.2022 do 1.7.2023. 

I. Pohyb, kultura a hudba nás baví
a. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby zřízené církví (za 

předpokladu minimálně 20% kofinancování)
b. neformální sdružení fyzických osob, které tvoří minimálně tři osoby, z nichž alespoň 

jedna musí být starší 18 let
c. příspěvkové organizace (za předpokladu minimálně 30% kofinancování)

II. Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací
a. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby zřízené církví (za 

předpokladu minimálně 20% kofinancování)

Jeden oprávněný subjekt může předložit celkem 3 žádosti, maximálně však dvě v jednom 
tématickém okruhu.

Předložené žádosti jsou posuzovány společně pro oba tématické okruhy, tj. podpořeny budou 
kvalitní projekty do vyčerpání částky určené na grantové příspěvky.
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Výše grantových příspěvků pro tématické okruhy:
a. Pohyb, kultura a hudba nás baví - minimální výše žádosti 1 000 Kč, maximální výše

žádosti 25 000 Kč
b. Posílení  kapacit  vodňanských  neziskových  organizací  -  minimální  výše žádosti

1.000 Kč, maximální výše žádosti 25 000 Kč

Podrobné informace pro tématické okruhy:

Pohyb, kultura a sport nás baví
1.  Cíl tématického okruhu Pohyb, kultura a hudba nás baví: Podpora a propagace zdravého  
životního stylu a aktivního pohybu dětí a mládeže a aktivit pro celé rodiny, podpora kulturních a
hudebních akcí a organizací.

2.  Podpořeny mohou být jednorázové, opakované i kontinuální aktivity následujícího zaměření:
a. sportovně-rekreační akce pro celé rodiny
b. street akce propagující aktivní pohyb, sportování a zdravý životní styl
c. oživení plácků, dětských a sportovních hřišť
d. jednorázové i opakované hry, soutěže a turnaje neregistrovaných dětí a mládeže
e. mezigenerační sportovní hry a soutěže 
f. kulturní a hudební akce
g. jiné aktivity naplňující cíl tématického okruhu

3. Oprávněné výdaje:
a. materiální náklady, včetně sportovního vybavení (např. míče) a náčiní (např. florbalové 

branky)
b. služby
c. jiné náklady (ceny a odměny)
d. dohody o provedení práce (maximálně do 50 % nákladů celého projektu)

4. Neoprávněné výdaje:
a. mzdy, daně a odvody (s výjimkou uvedenou výše)
b. cestovné a dopravní náklady
c. ubytování a stravné
d. komerční, podnikatelské a reklamní aktivity
e. jiné náklady prokazatelně nesouvisející s  projektem a nepřispívající k cíli tematického 

okruhu.

5. Preferovány budou projekty, které:
a. budou otevřeny co nejširší veřejnosti
b. u sportovních akcí zapojí do přípravy nebo realizace projektu rodiče nebo samotné děti či

mládež
c. budou iniciovány dětmi či mládeží nebo místním společenstvím (např. z domů okolo 

hřiště) zajímavým a novým způsobem přitáhnou děti a mládež ke sportování
d. připraví opakované akce nebo jinak založí tradici
e. budou mít propracovanou udržitelnost aktivit i v budoucnu.
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V. Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací
1. Cíl tématického okruhu: Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací.
2. Podpořeny mohou být jednorázové, opakované i kontinuální aktivity následujícího 

zaměření:

a. vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků 
b. vytvoření systému práce s dobrovolníky
c. vytvoření strategií a plánů (fundraisingových, PR atd.)
d. školení v oblasti Cash Flow a finančního plánování
e. školení v oblasti přípravy projektů a psaní projektových žádostí
f. tvorba prezentačních materiálů (jedná se pouze o webové stránky a výroční zprávy)
g. jiné aktivity naplňující cíl tématického okruhu

3. Oprávněné výdaje:
a. služby a materiál
b. cestovné
c. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, mzdy a odvody (maximálně do 

20 % nákladů celého projektu)

4. Neoprávněné výdaje:
a. komerční a podnikatelské aktivity
b. na projekt, který bude současně financován i z jiného příspěvku či grantu poskytnutého 

městem Vodňany
c. jiné náklady prokazatelně nesouvisející s  projektem a nepřispívající k cíli tematického 

okruhu.

5. Preferovány budou projekty, které budou mít dlouhodobý dopad na činnost organizace

Uzávěrka grantu a předkládání žádostí:
Uzávěrka žádostí o grant je 31. května 2022. Přijímány jsou výhradně čitelně vyplněné 
formuláře "Žádosti o grant Komunitní Nadace Blanicko-Otavské" doplněné o příslušné přílohy 
(viz soupis obligatorních příloh, který je součástí formuláře), které budou doručeny nebo 
odeslány poštou (rozhodné je datum poštovního razítka) na adresu kanceláře nadace Tyršova 
53/2, Písek nejpozději do 31. 5. 2022  a 1x elektronicky na e-mail nadace kancelar@konabo.cz. 
Po hodnocení a bodování projektů jsou projekty finálně posouzeny na zasedání rady města a 
správní rady, která se věnuje hodnocení projektů. Finální posouzení žádosti a vyhlášení 
výsledků proběhne do 30.6.2022. Žádosti přijímá kancelář nadace, je možné ji stáhnout na 
webových stránkách nadace www.konabo.cz.

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.
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