Nadační výzva

Výzva a manuál k podání projektových žádostí
v nadačním programu Pro REGION
Nadační fond RESIDOMO vyhlašuje dne 15. května 2019 výzvu k podání projektových žádostí
v programu na podporu veřejně prospěšných projektů a aktivit ve městech Ostrava, Karviná,
Havířov a Orlová.

I. Oprávnění žadatelé o příspěvek z majetku nadačního fondu
O poskytnutí příspěvku z majetku nadačního fondu RESIDOMO (dále jen „Nadační příspěvek“)
mohou žádat jak právnické osoby, tak i fyzické osoby, realizující veřejně prospěšné projekty a
aktivity v Ostravě, Karviné, Havířově, Orlové a okolí.
V případě právnických osob jsou oprávněnými příjemci podpory:
•
•
•

Nestátní neziskové organizace registrované v České republice (spolky apod.)
Právnické osoby působící ve veřejně prospěšné oblasti
Rozpočtové a příspěvkové organizace

Oprávněným příjemcem podpory nejsou:
•
•

Politické strany a politická hnutí, spolky a subjekty na jejich podporu
Nadace a nadační fondy

II. Podporované projektové aktivity
Podporovány budou projektové aktivity realizované v období nejdříve dne 1. června 2019 a
nejpozději dne 31. prosince 2020 zaměřené na podporu volnočasových aktivit a akcí spojených
se zlepšením kvality veřejného prostoru a životního prostředí:
•
•
•
•
•

vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity
aktivity zaměřené na zlepšení stavu veřejného prostoru a životního prostředí
aktivity zaměřené na pomoc a asistenci znevýhodněným nebo postiženým osobám
aktivity vedoucí ke zlepšení klimatu v lokalitě a budování lepšího image města
aktivity, které napomáhají zlepšování sousedských a obecně mezilidských vztahů a
budování komunitní struktury

Podporovány a upřednostňovány budou aktivity, které budou mít dosah na širší skupinu osob nebo
více cílových skupin.

III. Termín a způsob podání projektových žádostí
Projektové žádosti o nadační příspěvek společně s povinnou přílohou (rozpočet) je možné podat
v termínu od 15. května 2019 do 30. listopadu 2020 do 24:00 elektronicky e-mailem na adresu
info@nfresidomo.cz nebo osobně/poštou na adresu Nadační fond RESIDOMO, Gregorova
2582/3, 702 00 Ostrava, k rukám Kateřiny Piechowicz. Žádosti podané osobně nebo zaslané
poštou musí být doručeny na adresu Nadačního fondu RESIDOMO do 30. listopadu 2019.
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IV. Jak sestavit a odeslat / odevzdat projektovou žádost
Žadatel odevzdává vyplněný formulář Projektové žádosti a přílohu 1 (rozpočet)
Ve formuláři Projektové žádosti dle uvedených pokynů stručně a výstižně vypíše jednotlivé části.
Dále vyplní Přílohu 1 - Rozpočet tak, aby korespondovala s aktivitami uvedenými v projektové
žádosti. Žadatel může přidat nepovinné přílohy, např. vizualizace, fotografie, odborné studie apod.
Pokud budete podávat projekt e-mailem, uveďte do předmětu e-mailu ŽÁDOST Pro REGION
a do příloh vložte:
1. vyplněný formulář Projektová žádost ve formátu .doc nebo převedený do formátu .pdf,
2. vyplněnou přílohu 1 Rozpočet ve formátu .xls nebo převedenou do formátu .pdf,
Pokud budete podávat projekt poštou nebo osobně, vložte do obálky adresované
Nadační fond RESIDOMO
Gregorova 2582/3
702 00 Ostrava
k rukám Kateřiny Piechowicz
přílohy:
1. vyplněný a vytištěný formulář Projektová žádost
2. vyplněnou a vytištěnou přílohu Rozpočet
Odkaz na dokumenty ke stažení: www.nfresidomo.cz

V. Postup po podání žádosti
Žádosti budou hodnoceny průběžně do konce roku 2020, k podpisu smlouvy budou úspěšní
žadatelé dokládat dokumenty prokazující existenci subjektu (např. výpis ze spolkového nebo
obchodního rejstříku) a potvrzení o vlastnictví bankovního účtu.
Do 30 dnů od podpisu smlouvy bude provedena platba nadačního příspěvku.
Žadatel je povinen odevzdat závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu, a to nejpozději do 30
dnů od konce realizace projektu.

VI. Způsob hodnocení projektů
Projektové žádosti budou hodnoceny body na stupnici 0-100, přičemž bodové hodnocení
projektových žádostí bude základním kritériem pro rozdělování nadačních příspěvků. Projektové
žádosti obdrží bodové hodnocení za míru splnění následujících kritérií:
•
•
•
•

Kvalita a srozumitelnost zpracování projektu, tzn. Předložení a vhodný popis takových
projektových aktivit, které povedou ke splnění stanovených cílů a vizí = PROČ ŽÁDÁM
PENÍZE, JAKÝ VÝSLEDEK A DŮSLEDEK BUDE MÍT INVESTICE (0-40 bodů)
Dopad projektu na místní obyvatele = KOLIK LIDÍ BUDE MÍT PROSPĚCH A UŽITEK
Z REALIZACE PROJEKTU (0-20 bodů)
Udržitelnost projektu nad rámec udržitelnosti stanovené do 30.6.2020 = JAK DLOUHO
BUDOU ZNATELNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU, NAPŘ. PROTOŽE JE BUDEME UDRŽOVAT
A STARAT SE O NĚ (0-20 bodů)
Propagace projektu = JAK BUDEME INFORMOVAT VEŘEJNOST O TOM, ŽE
REALIZUJEME PROJEKT S PŘISPĚNÍM NADAČNÍHO FONDU RESIDOMO (0-20 bodů)
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VII. Výše nadačního příspěvku a jeho proplacení
Maximální výše nadačního příspěvku je 20 000 Kč na 1 projekt. Jedna osoba může podat více
žádostí o podporu projektů pro různé subjekty. Nadační příspěvek může být poskytnut do
maximální požadované výše, avšak Nadační fond RESIDOMO si vyhrazuje právo výši příspěvku
snížit.
Úspěšní žadatelé budou o výši schváleného nadačního příspěvku informováni e-mailem s návrhem
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a souhlasem se zpracováním osobních údajů.

VIII. Rozpočet, uznatelné a neuznatelné náklady
Podpořeny budou projektové aktivity se záměrem rozvoje v lokalitách, kde se nacházejí bytové i
nebytové prostory RESIDOMO s.r.o., tj. v okresech Ostrava, Karviná (vč. Havířova), a Orlová. U
projektových aktivit, u kterých nelze jednoznačně stanovit místo jejich realizace (propagace, online komunikace apod.) se bude při hodnocení přihlížet k jejich dopadu na tyto lokality.
Rozpočet projektu předkládá žadatel formou vyplněné tabulky, která je 1. přílohou k formuláři
žádosti.
Uznatelné náklady jsou ty, které jsou účtovány na subjekt žadatele a jehož jednoznačným
identifikátorem je IČO na účetním dokladu. DPH je uznatelným nákladem u neplátců DPH. Ti do
rozpočtové tabulky uvádějí částky včetně DPH. Naopak plátci DPH uvádějí do rozpočtové tabulky
částku bez uvedení DPH. Příklad uznatelných nákladů je uveden u každé z částí rozpočtu:
1. nemateriálové náklady
Např. služby, propagace, tisk a produkce, poradenství, cestovné, pojištění, jiná služba realizovaná
formou smlouvy o dílo apod.
2. materiálové náklady
Např. přímé náklady související s akcí nebo projektem, např. investice do vybavení, software,
hardware, rekonstrukce, renovace, odměn pro účastníky apod.
Neuznatelné náklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

služby a investice bez popsané vazby na projekt
osobní, provozní a materiálové náklady
náklady s datem uskutečněním zdanitelného plnění před podáním žádosti a po 31.12.2020
DPH u žadatele, který je plátcem DPH a v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je oprávněn uplatnit nárok na odpočet
daně z přidané hodnoty.
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
úhrady půjček, dluhů, závazků a leasingů, akontace, platba úvěrů a bankovních poplatků
zálohy, jejichž termín vyúčtování přesahuje termín realizace projektů
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
ceniny, kredit do mobilních telefonů
poskytování darů na základě darovací smlouvy s výjimkou odměn do soutěží s prokázanou
dokumentací o průběhu a předání odměny výhercům

Kontakt pro konzultace
jana.hajkova@nfresidomo.cz
Odkaz na dokumenty ke stažení
http://www.nfresidomo.cz/nadacni-programy/program-pro-region/

