
Malá výzva Nadačního fondu pro Pelhřimovsko

pro rok 2022

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s posláním nadačního fondu, k němuž
byl zřízen, tedy primárně k podpoře projektů působících v jedné z následujících oblastí:

a) sociální programy
b) vzdělávací programy
c) rozvoj regionu
d) mezigenerační propojení

Výše dotace

Celková částka je maximálně 5.000,-Kč.

Pro koho?

Podpora nadačního fondu může být poskytnuta následujícím subjektům:

a) spolkům a pobočným spolkům, ústavům, školským právnickým osobám, obecně
prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví a veřejnoprávním institucím,
příspěvkovým organizacím
b) jednotlivcům

Projekt musí být realizován na území okresu Pelhřimov.

Kdo bude hodnotit?

Správní rada Nadačního fondu pro Pelhřimovsko.

Způsob hodnocení

a) správnost vyplnění žádosti

b) hodnotící kritéria dle Obecných grantových pravidel fondu

c) rozpočet

Forma žádosti a její náležitosti

Žádost a její náležitosti nejdete na našem webu www.nfpelhrimovsko.cz v záložce „Pro
žadatele“.



Žádost a její náležitosti se přijímají pouze v elektronické podobě na email:

info@nfpelhrimovsko.cz

Rozpočet

Je součást žádosti.

Jedna organizace či jednotlivec mohou podat více žádostí.

Grantové řízení se řídí Obecnými grantovými pravidly uvedenými na
www.nfpelhrimovsko.cz

Časový harmonogram

Vyhlášení:  21. 2. 2022

Uzávěrka: 11. 11. 2022

Uzavření smluvního vztahu a začátek podpory projektu: do třech týdnů od podání žádosti,
(tj.do jednadvaceti kalendářních dnů)

Termín realizace projektu: nejdříve dnem podepsání smlouvy a nejpozději 31. 12. 2022

Povinnosti příjemců/žadatelů

Do deseti kalendářních dnů po uskutečnění akce doručit v elektronické formě
(e-mailem nebo prostřednictvím uschovny.cz):

a) popis jak a kde příjemce při akci prezentoval podporu Nadačního fondu pro
Pelhřimovsko, včetně fotografií.

b) seznam výstupů a odkazy internetové a mediální.

c) propagační materiály, které se vztahovaly k podpoře

d) minimálně pět fotografií (s popisky, rozlišení jednotlivé fotografie min.1MB)

Zasláním fotografií uděluje příjemce souhlas Nadačnímu fondu s jejich užitím v rámci
prezentace směrem k veřejnosti.

Povinnosti úspěšných žadatelů budou upraveny Smlouvou o poskytnutí dotace.

Bližší informace:
Monika Hamalčíková Tel.: 775 344 717
monika.hamalcikova@nfpelhrimovsko.cz


