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Grantové řízení Nadace OKD v nadačním programu 

„Pro region“ 

 

Nadace OKD 4. prosince 2022 vyhlašuje grantový program, do kterého mohou 
neziskové organizace přihlásit svůj záměr a získat tak finanční podporu. 

Uzávěrka grantového kola je v pondělí 16. ledna 2023 ve 23:59 hod. 

 

1. Podporované oblasti např. 

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

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

 Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených; 

 Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče; 

 Podporované zaměstnávání (chráněné pracovní místa); 

 Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity; 

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

 

2. Oprávnění žadatelé o grant 

 Spolky, pobočné spolky; 

 Obecně prospěšné společnosti; 

 Ústavy; 

 Církevní organizace, Evidované církevní právnické organizace; 

 Příspěvkové organizace; 

 Obce, města; 

 Sdružení a spolky obcí.  

 

3. Uzávěrka 

 Uzávěrka grantového kola, která je určena předchozím schválením správní rady 
nadace, je v pondělí 16. ledna 2023 ve 23:59 hod.  

 Žádosti se vyplňují a odesílají elektronicky, prostřednictvím informačního 
databázového systému Grantys.  

 Pro odevzdání žádosti je rozhodující datum a čas odeslání žádosti do systému. 
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 Žadatelé mohou využívat konzultace k podávaným záměrům a také k databázovému 
systému Grantys. Vždy je vhodné si předem dohodnout termín.  Žádostem o 
konzultaci zaslaným či volaným po 13. 1. 2023 nebude možné z kapacitních důvodů 
vyhovět. 

 Výsledky grantového kola budou zveřejněny dle předchozího rozhodnutí správní rady 
nadace nejpozději 1. 3. 2023. 

 
4. Výše grantu a doba realizace 

 Maximální výše grantu je 250.000 Kč na jednu podanou žádost. 

 Finanční spoluúčast příjemce příspěvku činí minimálně 20 % z celkového 
schváleného nadačního příspěvku.  

 Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných v městech 
a obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, 
Orlová, Paskov, Petřvald, Staříč, Stonava, Sviadnov a Žabeň  

 Projekty budou realizovány maximálně po dobu 12 měsíců a minimálně 30 dní se 
zahájením nejdříve od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023 (v tomto období můžete zahájit 
svůj projekt). Zároveň musíte splnit podmínku, že svůj projekt ukončíte nejpozději 
do 30. 9. 2024 (např.: projekt zahájíte 1. 12. 2023, ale ukončit ho musíte nejpozději 
do 30. 9. 2024).  

 Doba realizace projektu zahrnuje přípravu/objednání/rezervace, samotný průběh 
pobytu/soustředění/akce/nákupu a čas na zaplacení nákladů. 

 Stanovujte si reálnou dobu realizace, podle charakteru projektu. Poslední splátku 
obdržíte až po úspěšném celkovém uzavření projektu. 

 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. 2023; 

 Náklady vynaložené před datem zahájení;  

 Úhradu půjček, dluhů, již existujících závazků (vč. záloh) a leasingů; 

 Projekty podnikatelského a ziskového charakteru; 

 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. 
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6. Podaní žádosti přes systém Grantys 

Žádost o nadační příspěvek je možné podat prostřednictvím systému Grantys, do 

kterého se můžete registrovat na www.nokd-granty.cz.  

Jak se do tohoto systému přihlásit Vám poslouží průvodce „Manuál k přihlášení do 
systému Grantys“ (dostupný na stránkách nadace, „ke stažení – pro žadatele – pro 
region“).  
Pokud si nebudete vědět rady, zkontaktujte nás a my vám rádi poradíme. 

 
7. Náležitosti žádosti 

 Náležitosti žádosti jsou uvedeny v „Příručce pro žadatele“ (dostupný  

po přihlášení do systému Grantys v sekci Ke stažení). 

 Součástí žádosti podané prostřednictvím systému Grantys je podepsaná povinná 

příloha „Čestné prohlášení“ statutárním zástupcem organizace. Formulář se 

přikládá při podání elektronické žádosti jako podepsaný naskenovaný dokument a 

jeho znění najdete po přihlášení do systému Grantys. Podpis vložený do 

dokumentu jako obrázek nebo elektronický podpis není možné akceptovat! 

 Čestné prohlášení musí být vyplněno ve všech bodech a přiložen k žádosti. 

V opačném případě budou nedostatky zohledněny v bodovém hodnocení. 

 Jak vyplnit žádost v elektronickém systému Grantys krok po kroku, naleznete 
v průvodci „Manuál k systému Grantys“ (dostupný po přihlášení do systému 
Grantys v sekci Ke stažení).  
 

 Nadace kontroluje aktuálnost předložených údajů, zda jsou v souladu 
s rejstříkem (justice, ares). Při zjištění neshody, nebude s příjemcem 
sepsána smlouva.   

 

 
8. Kontakty pro případné dotazy a konzultace 

 
Nadace OKD    Monika Němcová 
Karola Śliwky 149/17  e: nemcova@nadaceokd.cz  
733 01 Karviná - Fryštát   t: 607 042 769 

 
 

 

 

 

http://www.nokd-granty.cz/
mailto:nemcova@nadaceokd.cz
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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; 

5. Etický kodex Nadace OKD 

6. Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

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

http://www.nadaceokd.cz/

