Správní rada
Komunitní nadace Blanicko-Otavské
vypisuje s uzávěrkou k 24. 4. 2017

Komunitní otevřené grantové kolo
Tématické zaměření grantu - podporované projekty:
Toto grantové řízení je určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji Otavskoblanického regionu. Grant je komunitní, to znamená, že není úzce tématicky zaměřen.
Podpořené projekty musí přispívat k rozvoji regionu, pro které jsou realizovány. Může se
jednat například o projekty ekologické, kulturní, podporující rozvoj venkova či mládeže,
projekty sociální, charitativní a jiné. Preferovány jsou projekty, které zapojí více partnerů a co
nejširší veřejnost. 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 subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.)
z regionu Písecka a Protivínska.
Oprávnění žadatelé:
O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši
kofinancování projektu a další níže uvedené podmínky.
Subjekt
-spolky, ústavy, o.s. ….
- obecně prospěšné společnosti
- příspěvkové organizace

Minimální výše kofinancování
20 %
20 %
50 %

- nadační fondy, za podmínky, že nejméně 90 % příspěvku bude použito na nadační příspěvky
třetím osobám a nejvýše 10 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění. Do
kofinancování lze zahrnout i prokázanou práci dobrovolníků ve výši 50 Kč/hodinu.
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 18 000 Kč.

Uzávěrka grantu:
Uzávěrka žádostí o grant je 24. dubna 2017. 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
května.
Předkládání žádostí:
Žádost se předkládá písemně na formuláři nadace Žádost o grant včetně všech příloh. Žádost
o grant je možno předložit osobně v kanceláři nadace v Tyršově ulici v Písku nebo poštou na
adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Tyršova 53/2, 397 01 Písek. Žádost i
formulář vyúčtování si můžete stáhnout na www.konabo.cz (v sekci „ke stažení“), 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 3.4. 2017

Ing. Miroslav Procházka
předseda správní rady

