
Správní rada
Komunitní nadace Blanicko-Otavské

vypisuje s uzávěrkou k 15. 6. 2022

Grantové kolo 
NA PODPORU PROVOZOVÁNÍ

DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

Tématické zaměření grantu - podporované projekty:
Toto  grantové  řízení  je  určeno  pro  projekty,  které  přispějí  k  rozvoji  a  provozu  domácí
paliativní hospicové péče v Otavsko-blanického regionu. Z hlediska délky projektu se může
jednat o jednorázové akce, krátkodobé, ale i dlouhodobé projekty. Maximální délka čerpání
grantu u dlouhodobých projektů je 12 měsíců.

Vymezené území:
Podpořené projekty musí mít přínos pro občany  z regionu okresů Písek a Strakonice.

Účel a důvody grantového kola:
Důvodem vyhlášení programu je podpora realizace projektů provozovatelů domácí hospicové
péče,  na  kterých  má  nadace  zájem  a  které  není  možno  realizovat  z  běžných  provozních
prostředků  žadatele.  Pro  nadační  kolo  je  připravena  částka  100.000  Kč  s tím,  že  se
předpokládá větší podpora jednoho projektu a dále menší podpora několika dalších žádostí.

Oprávnění žadatelé:
O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši
kofinancování  projektu a další  níže uvedené podmínky. Žadatel  o nadační  příspěvek musí
nabízet hospicovou péči v domácnostech uživatelů.
 

Subjekt Minimální výše kofinancování
- nestátní nezisková organizace 10 %
- obecně prospěšné společnosti 10 %
- právnické osoby zřízené církví 10 %
- příspěvkové organizace 30 %

Neoprávnění žadatelé:
O grant se nemohou ucházet zejména fyzické osoby, podnikající subjekty, obce a nadace, 
které jsou příjemci nadačního investičního fondu, církve 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 výše grantu není stanovena, maximální výše grantu je 80 000 Kč.
Jeden žadatel může podat max. dvě žádosti o nadační příspěvek.

Uzávěrka grantu:
Uzávěrka  žádostí  o  grant  je  15.  června  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. Po
formálním hodnocení  a  bodování  projektů  jsou  projekty  finálně  posouzeny  na  nejbližším
zasedání  správní  rady,  která  se  věnuje  hodnocení  projektů.  Finální  posouzení  žádosti
proběhne nejpozději  do 2 měsíců od podání žádosti,  pravděpodobně ale do konce měsíce
července. 

Předkládání žádostí:
Žádost se předkládá 1x písemně na formuláři  nadace Žádost o grant  včetně všech příloh.
Žádost o grant je možno předložit osobně v kanceláři nadace v Tyršově ulici č.p.65 v Písku
nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Tyršova 53/2, 397 01
Písek. Žádost se podává souběžně také elektronicky na e-mail nadace kancelar@konabo.cz.
Žádost  i  formulář  vyúčtování  si  můžete  stáhnout  na  www.konabo.cz pod  vyhlášených
grantovým řízením,  nebo  si  o  ni  můžete  napsat  na  e-mailovou  adresu  kanceláře  nadace:
kancelar@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 roku 
podmínky tohoto grantového řízení.

V Písku dne 31.5. 2022

Ing. Miroslav Procházka
  předseda správní rady

http://www.konabo.cz/

