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Správní rada  

Komunitní nadace Blanicko-Otavské  

vyhlašuje 
 

Společné Grantové kolo 

nadace a města Strakonice 
 

STRAKONICE – MOJE MĚSTO 
 

 

 

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ GRANTU - PODPOROVANÉ PROJEKTY: 

 

a. Trvale udržitelné Strakonice 

 Realizace aktivit reagujících na potřeby a problémy identifikované na Fóru 

zdravého města (obsažené v Plánu zdraví a kvality života dostupné na…), 

 propagace trvalé udržitelnosti,  

 další účelné aktivity se zapojením veřejnosti zaměřené na budování komunity 

a naplňující principy Zdravých měst a místní Agendy 21. 

b. Strakonice čistější a krásnější 

 Zapojování občanů, osadních výborů, společenství vlastníků jednotek, 

družstev do péče a údržby okolí bydliště, do péče o zeleň a zkrášlování 

veřejných prostor. 

 Zapojení škol do péče o blízké okolí školy na komunitním principu (tj. se 

zapojením obyvatel z okolí školy – zde mohou být podpořeny i jiné 

komunitní akce školy s okolím, s tím, že úklidové a zkrášlovací musí tvořit 

minimálně polovinu aktivit). 

c. Živé Strakonice 

 Oživování veřejného prostoru,  

 venkovní kulturní akce,  

 zapojování do kampaní jako jsou Svátek sousedů, Zažít město jinak, Den 

bez tabáku, Dny zdraví a další. Propagace zdravého životního stylu (zdravé 

stravování, pohyb pro všechny a jiné.) 

d. Aktivní Strakonice 

 Podporu dobrovolnictví, filantropie a benefičních akcí. Vytvoření 

systému práce s dobrovolníky 

 

2. Preferovány budou projekty, které: 

a. budou otevřeny co nejširší veřejnosti, 

b. zapojí do přípravy nebo realizace projektu veřejnost a další subjekty, 

c. připraví opakované akce nebo jinak založí tradici, 

d. budou mít propracovanou udržitelnost aktivit i v budoucnu, 

 

3. Témata grantu navazují na Plán zdraví a kvality života města Strakonice. 
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4. Z grantu mohou být podpořeny dva typy projektů, které se budou lišit pouze rozsahem: 

a. Standardní projekty – maximální grantový příspěvek ve výši 18.000 Kč. 

b. Malé projekty – maximální grantový příspěvek ve výši 5.000 Kč 

Malé projekty budou mít zjednodušený formulář žádosti 

 

5. Oprávnění žadatelé: 

1. zapsané spolky (včetně občanských sdružení), 

2. obecně prospěšné společnosti,  

3. ústavy, 

4. církevní právnické osoby, 

5. příspěvkové organizace, 

6. společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) 

7. neformální sdružení fyzických osob – dospělí (minimálně tři osoby), 

8. neformální sdružení mládeže  (minimálně tři osoby, z nichž 1 musí být starší 

18 let) a garant (osoba starší 21 let nebo nezisková organizace) 

 

6. Požadovaná výše a podmínky kofinancování: 

a. Spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní 

právnické osoby, SVJ a oba typy neformálních sdružení  musí projekt 

kofinancovat z jiných zdrojů částkou ve výši minimálně 10% (tj. grantový 

příspěvek může činit maximálně 90% rozpočtu celého projektu). 

b. Příspěvkové organizace musí projekt kofinancovat z jiných zdrojů částkou 

ve výši minimálně 50% (tj. grantový příspěvek může činit maximálně 50% 

rozpočtu celého projektu). 

c. Jako jiné zdroje nemůže příjemce grantu vykázat prostředky poskytnuté mu z 

rozpočtu města Strakonice  na stejný projekt  (tj. dotaci nebo dar od města 

Strakonice). 

d. Příjemce grantového příspěvku může kofinancování nahradit prokazatelnou 

dobrovolnickou aktivitou dobrovolníků na realizaci projektu. Pro účely 

kofinancování má pak hodina dobrovolnické aktivity hodnotu 75 Kč. 

Dobrovolnické  činnost se musí týkat aktivit projektu a být vykazatelná (musí 

být zřejmé co dobrovolník dělat, kdy a jak dlouho). 

 

7.  Oprávněné výdaje: 

a. materiální náklady, 

b. služby, 

c. jiné náklady (ceny a odměny) 

d. dohody o provedení práce (jen ve zcela výjimečných a odůvodněných 

případech, kdy aktivity nelze zajistit jinak a kdy výrazně přispějí k naplnění 

cíle tématického okruhu, maximálně do 30% nákladů celého projektu) 

 

8.  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, 
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d. výdaje na projekt či aktivitu, která je současně financován i z jiného příspěvku či 

grantu poskytnutého městem Strakonice. 

e. jiné náklady prokazatelně nesouvisející s  projektem a nepřispívající k cíli témat. 

okruhu, 

f. výdaje uskutečněné před či po konci realizace projektu. 

 

REALIZAČNÍ DOBA PROJEKTŮ: 

od 1.12. 2015 do 30. září 2016 

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ  A UZÁVĚRKA GRANTU: 

1. Uzávěrka žádostí o grant je 9. listopadu 2015.  

2. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři ŽÁDOST O SPOLEČNÝ GRANT 

(lze jej získat na www.konabo.cz nebo www.strakonice.eu/zdravemesto) a podepsána 

statutárním zástupcem žadatele. 

3. Žádost o grant musí obsahovat: 

a. Vyplněný formulář (1 originál + 1 prostá kopie); 

b. 1x neověřenou kopii statutu nebo stanov organizace (neplatí pro obce); 

c. 1x neověřenou kopii dokladu o přidělení IČ; 

d. 1x neověřenou kopii potvrzení o vedení účtu;  

e. 1x Čestné prohlášení (originál podepsaný statutárním zástupcem); 

4. Nepovinné přílohy – k žádosti je možné doplnit další přílohy jako např. výroční zprávu 

organizace, propagační materiály, fotodokumentaci, prohlášení partnerských 

organizací/osob o jejich realizačním a/nebo finančním podílu na projektu, doporučení k 

projektu (1 originál) apod. 

5. Žádosti vytiskněte pokud možno oboustranně a sešijte jednotlivé kopie pevně 

dohromady (originál včetně povinných příloh). Pokud to není nezbytně nutné, nedávejte 

je do speciálních desek, fólií, kroužkových vazeb apod. Ušetříte nám práci a sobě 

materiál. 

6. Žádost lze odevzdat do termínu uzávěrky osobně v Komunitní nadaci Blanicko – Otavské,  

Tyršova 53/2, Písek, 397 01 nebo je zaslat poštou (nejpozději s razítkem data uzávěrky). 

7. Zároveň zašlete vyplněný formulář žádosti ve Wordu (NE v PDF) ve formátu *.doc 

elektronickou poštou na adresu: kancelar@konabo.cz. Soubor nazvěte: 

„SG_názevžadatele.doc“. V případě, že předkládáte více projektů, tak za název své 

organizace do názvu souboru číslo 1 nebo 2. Mailem neodesílejte povinné ani 

nepovinné přílohy. Emailem zaslaný formulář žádosti nemusí být podepsaný. 

 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ: 

1. Žádosti bude hodnotit nezávislá hodnotící komise, do které 3 členy najmenuje 

Komunitní nadace Blanicko – Otavská a 3 zástupce neziskového sektoru město 

Strakonice. 

2. Výsledky hodnocení by měly být zveřejněny po schválení závěrů hodnotící komise 

správní radou nadace, pravděpodobně do 10. prosince 2015  

3. Žádosti budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

a. Cíl projektu, prostředky k jeho dosažení a přínos  

http://www.konabo.cz/
http://www.strakonice.eu/zdravemesto
mailto:kancelar@konabo.cz
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b. Kvalita projektu  

c. Komunitní rozměr projektu  

d. Finanční stránka  

e. Specifické body za tématické okruhy  

KONZULTACE K ŽÁDOSTI: 

Konzultační seminář k vyhlášenému grantovému kolu se uskuteční na MÚ Strakonice 14. října v 

15.00 hodin.  

Případné další konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 778 080 809, e-

mail: kancelar@konabo.cz nebo v kanceláři Zdravého města Strakonice na MÚ Strakonice, 

Velké náměstí 2, Mgr. Michal Novotný, telefon: 383 700 116, e-mail: 

zdravemesto@strakonice.eu.  

 

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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