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Grantové řízení Nadace OKD v nada čním programu 

„Pro region“ 

 
Nadace OKD 7. ledna 2016  vyhlašuje grantový program, do kterého mohou 
neziskové organizace přihlásit svůj záměr a získat tak finanční podporu.   

 

1. Podporované oblasti  např. 

• Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče; 

• Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně 
aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení; 

• Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených; 

• Pracovní rehabilitace; 

• Podporované zaměstnávání; 

• Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity; 

• Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace; 

• Péče a obnova nemovitých i movitých objektů kulturní, historické a technické 
hodnoty s dopadem na komunitní život; 

• Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných prostranství, 
komunitní akce v obci nebo městě; 

• Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, děti a mládež a 
mezigenerační aktivity). 

 

2. Oprávn ění žadatelé o grant 

• Spolky; 

• Obecně prospěšné společnosti; 

• Ústavy, 

• Církevní organizace; 

• Příspěvkové organizace; 

• Obce; 

• Sdružení a spolky obcí.  
 
POZOR: dle nového občanského zákoníku  (NOZ) došlo od 1. 1. 2014 k transformaci 
občanských sdružení na spolky. Pokud má váš spolek v názvu  ještě ,,občanské 
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sdružení“ bylo nutno název upravit do 1. 1. 2016, v opačném případě NOKD nemusí 
s organizací podepsat smlouvu. Nové stanovy je nutno přizpůsobit nové právní 
úpravě do 1. 1. 2017. Zkontrolujte prosím, zda jsou vaše stanovy v souladu s NOZ. 

 
 

3. Uzávěrka 

• Uzávěrka grantového kola, která je určena předchozím schválením správní 
rady nadace, je v pátek 12. února 2016 ve 24:00 hod.  

• Žádosti se vypl ňují a odesílají elektronicky prost řednictvím informa čního 
databázového systému Grantys.  Pro odevzdání žádosti je rozhodující 
datum a čas odeslání žádosti do systému nebo 

• Žadatele mohou vypln ěnou  žádost podat osobně v sídle Nadace OKD 
(Karola Śliwky 149/17, Karviná) na předepsaném formuláři, který je připraveny 
k vyzvednutí v nadaci.  

• Výsledky grantového kola budou zveřejněny dle předchozího rozhodnutí 
správní rady nadace nejpozději 15. 4. 2016. 

 

4. Výše grantu a doba realizace 

• Maximální výše grantu je 200 000 Kč.  

• Finanční spoluú čast  příjemce příspěvku činí minimáln ě 20 % z celkového 
rozpočtu projektu.  

• Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných  
v městech a obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Haví řov, Horní 
Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Sta říč, Stonava.  

• Projekty budou realizovány maximáln ě po dobu 12 m ěsíců se zahájením 
nejd říve od 15. 4. 2016  a nejpozd ěji k 31. 12. 2016.  
 

• V případě přesahu výše uvedených parametrů a oblastí si vyhrazuje správní 
rada Nadace OKD udělit výjimku.  

 

5. Grantové řízení se nevztahuje na 

• Projekty ukončené před vyhlášením grantového řízení;  

• Projekty, které není možné zahájit do 31. 12. 2016; 

• Náklady vynaložené před datem vyhlášení výsledků;  

• Úhradu půjček, dluhů, již existujících pohledávek a leasingů; 

• Projekty podnikatelského a ziskového charakteru; 
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• O příspěvek nemohou žádat podnikatelské subjekty a fyzické osoby; 

• Projekty, při kterých dochází ke zhodnocení majetku, který není ve vlastnictví 
žadatele nebo jiného právního subjektu dle bodu č. 2 této výzvy; 

• Přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím. 

 

6. Podaní žádosti p řes systém Grantys 

• Žádost o nadační příspěvek je možné podat prostřednictvím systému Grantys, 
do kterého se můžete registrovat na www.grantys.cz.  
Jako průvodce systémem Grantys Vám poslouží Manuál k systému Grantys  
(dostupný na stránkách nadace, Ke stažení – Pro žadatele). 

• Náležitosti žádosti jsou uvedeny v „Příručce pro žadatele “ (dostupný na 
stránkách NOKD, Ke stažení – Pro žadatele, nebo v sídle Nadace OKD). 

 

7. Kontrakty pro p řípadné dotazy a konzultace 

Administrátorem programu je Institut komunitního rozvoje, který zajišťuje pomoc při 
zpracování žádostí a připravuje podklady pro jejich hodnocení: 
 

Institut komunitního rozvoje 
Purkyňova 6 
702 00 Ostrava 
 
granty@ikor.cz 
tel.: 595 136 342 

  
 
Nadace OKD se při poskytování nadačního příspěvku řídí těmito právními normami 
a dokumenty: 

1. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a další relevantní právní předpisy; 
2. Nadační listina Nadace OKD; 
3. Statut Nadace OKD; 
4. Grantová pravidla Nadace OKD; 

 

Veškeré dokumenty naleznete na internetových stránkách www.nadaceokd.cz. 


