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Správní rada
Komunitní nadace Blanicko - Otavské
vyhlašuje

Společné Grantové kolo
nadace a městyse Katovice
TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ GRANTU:
V rámci společného grantu budou podpořeny akce, aktivity a projekty (dále jen projekty) v
rámci Pootavského léta v Katovicích a akce k výročí 100 let založení Československa a k dalším
významným výročím české státnosti (1938, 1968...).
VYMEZENÉ ÚZEMÍ A DOBA REALIZACE PROJEKTŮ:
Podpořené projekty musí být realizovány v Katovicích v době od června do října 2018.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

spolky i občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti,
ústavy,
církevní právnické osoby a církve,
ZŠ a MŠ Katovice,
společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ),
neformální sdružení fyzických osob, které tvoří minimálně tři osoby, z nichž alespoň
1 musí být starší 18 let.

VÝŠE GRANTU A MOŽNÝ POČET ŽÁDOSTÍ:
1. Maximální výše grantu je 12 000 Kč.
2. Jeden žadatel může žádat až o podporu tří projektů, tj. může představit maximálně
3 projektové žádosti.
3. V případě, že žadatel předloží dvě nebo tři žádosti, musí uvést v jakém pořadí je
požaduje podpořit, pro případ, že by pro podporu všech úspěšných projektů nebyl
dostatek finančních prostředků (tj. žadatel uvede preferované pořadí svých projektů).
K navrhovanému pořadí nemusí nadace přihlédnout.
POŽADOVANÁ VÝŠE GRANTU A PODMÍNKY KOFINANCOVÁNÍ:
U grantů do 3.500 Kč včetně se grant se poskytuje ve výši 100% nákladů projektu (tj.
je požadováno 0% kofinancování ze strany žadatele).
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2. U grantů vyšších než 3.500 Kč se grant poskytuje ve výši maximálně 90%
nákladů projektu (tj. je požadováno kofinancování z jiných prostředků žadatele
minimálně ve výši 10%).
3. Příjemce grantu může povinné kofinancování nahradit prokazatelnou aktivitou
dobrovolníků při realizaci projektu. Pro tyto účely má hodina dobrovolnické aktivity
hodnotu 100 Kč. Dobrovolnická činnost se musí týkat aktivit projektu a být
vykazatelná (musí být zřejmé co dobrovolník dělat, kdy a jak dlouho a musí to být
prokazatelné).
Příklad:
a) Rozpočet koncertu bude 5.000 Kč (např. honorář kapele). V projektu nebudou
figurovat žádní dobrovolníci. V takovém případě může grant tvořit maximálně
4.500 Kč, zbývajících 500 Kč musí žadatel sehnat z jiných nebo vlastních zdrojů
(vstupné, sponzorský dar, jiné vlastní zdroje).
b) Žadatel bude potřebovat na realizaci dětského dne také 5.000 Kč, nicméně při
realizaci dětského dne bude zapojeno 6 dobrovolníků, kteří se budou 1 hodinu
starat o jednotlivá stanoviště pro děti. V takovém případě může žadatel zažádat
o grant ve výši 5.000 Kč (což může tvořit 90% celkových nákladů), pak „celkový“
rozpočet projektu musí být minimálně 5.555 Kč, kde 555 Kč tvoří povinných 10%
kofinancování.
Vzhledem k tomu, že žadatel předpokládá, že zapojí 6 dobrovolníků minimálně na
jednu hodinu, uvede do žádosti celkový rozpočet akce 5.600 Kč a požadovaný
grant ve výši 5.000 Kč. Svůj podíl ve výši 600 Kč vyčíslí prokázanou činností
dobrovolníků, tj. 6 osob á 1 hodina á 100 Kč = 600 Kč.
c) Aktivitou dobrovolníků lze pochopitelně nahradit i jen část povinného
kofinancování.

VÝDAJE PROJEKTU:
1. Oprávněné výdaje:
a. dohody o provedení práce (jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech,
kdy aktivity nelze zajistit jinak a kdy výrazně přispějí k naplnění cíle projektu,
maximálně do 30% nákladů celého projektu)
b. materiální náklady - např. nářadí, papír atd.
c. služby – např. tisk diplomů, faktura za vystoupení atd.
d. jiné náklady – např. sladkosti pro děti, příkazní smlouva pro přenášejícího
2. Neoprávněné výdaje:
a. mzdy, daně a odvody (s výjimkou uvedenou výše),
b. cestovné a dopravní náklady, ubytování a stravné,
c. komerční, podnikatelské a reklamní aktivity,
d. jiné náklady prokazatelně nesouvisející s projektem a nepřispívající k cíli grantu,
e. výdaje uskutečněné před či po konci realizace projektu.
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PODROBNÉ INFORMACE K TEMATICKÉMU ZAMĚŘENÍ GRANTU:
1. Grant je určen na podporu nekomerčních kulturních, sportovních a společenských akcí v
rámci Pootavského léta v Katovicích k výročí 100 let založení ČSR a dalším
významným výročím české státnosti (1938, 1968...).
2. Podpořeny mohou být akce organizované oprávněnými žadateli v Katovicích v termínu
od června do října 2018.
3. Podmínkou je, aby akce byla otevřena a přístupná široké veřejnosti.
4. Akce by měla obsahovat „něco navíc“ - spolupráci více spolků, aktivní vtažení veřejnosti
(tj. nejen sportovní zápas, ale turnaj pro amatéry, celé rodiny atd.), zapojení více
generací - od dětí, přes mládež až po dospělé, vystoupení místních nebo něco kvalitního
či zajímavého, co tu ještě nebylo, co oživí dění v Katovicích.
5. Vedlejším cílem může být představení aktivit místních spolků a sportovních klubů.
6. Nesmí se jednat o akci pouze komerční.
PŘEDSTAVENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ:
Podpořené projekty budou vybírány na prezentaci projektových záměrů, která se uskuteční na
úřadu Městyse Katovice 16. května v 19. hodin.
Projekty bude hodnotit nezávislá hodnotící komise, do které členy najmenuje Komunitní nadace
Blanicko – otavská a městys Katovice, výsledky budou zveřejněny po skončení prezentačního
setkání.
INFORMACE PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE
V případě, že bude Váš projekt vybrán k podpoře, budeme po Vás požadovat písemně:
1. Vyplněný a podepsaný formulář žádosti s rozpočtem projektu (1 originál);
2. Čestné prohlášení – podepsaný originál (nepředkládá ZŠ a MŠ Katovice);
3. Prostou kopii potvrzení o vedení účtu (smlouva nebo kopie posledního výpisu);
4. Prostý výpis z příslušného rejstříku Vaší organizace (výpis nepředkládá ZŠ a MŠ
Katovice a neformální sdružení fyzických osob) nebo u občanských sdružení, které
dosud neupravil stanovy dle nového občanského zákoníku;
a. 1x neověřenou kopii dokladu o přidělení IČ;
b. 1x neověřenou kopii stanov.
Po odeslání těchto dokumentů na e-mail nadace kancelář@konabo.cz s Vámi bude uzavřena
smlouva o poskytnutí grantu a přidělený grant převeden na Váš účet.
OBECNÉ PODMÍNKY:
1. Podpořený žadatel musí akci propagovat na graficky jednotném plakátu nebo minimálně při
propagaci užít logo Pootavského léta.
2. Při propagaci musí žadatel uvádět větu: Akce byla podpořena ze společného grantu městyse
Katovice a Komunitní nadace Blanicko – otavské.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Společný grant je financován z prostředků městyse Katovice a Komunitní nadace
Blanicko – otavské a z prostředků dárců.
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2. V případě nevyčerpání prostředků může být vyhlášeno druhé kolo.
3. Na grant Komunitní nadace Blanicko - otavské není právní nárok. Nadace není povinna
zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti.
4. Projekty mohou být podpořeny v částce nižší, než je požadovaná.
5. Nadace si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat text výzvy.
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