POUZE NÁHLED
Žádost vyplňte v systému Grantys.

Nevíte si rady?
Prostudujte si Metodiku pro žadatele o nadační podporu.
Vyplnění žádosti o nadační podporu a zpracování projektového záměru můžete písemně konzultovat se
zástupci nadace na e-mailu: projekty@nadace-promeny.cz.
Potřebné informace ke grantové výzvě najdete na webu: www.nadace-promeny.cz.
Inspiraci pro váš projektový záměr hledejte na tematickém portále www.portalpromen.cz, ve videogalerii
nadace a v metodických a projektových materiálech, které jsou ke stažení na webu www.nadacepromeny.cz/cz/vzdelavani.html.

A. ŽADATEL
Název organizace:
Adresa sídla:

Korespondenční adresa:
(pokud se liší od adresy sídla)

IČ:

Právní forma:

Spisová značka:

Datum zápisu:

Telefon:

E-mail:

http://
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za
žadatele:
(přílohou P2 doložte oprávnění k jednání za žadatele
– výpisem z rejstříku, plnou mocí apod.)

Telefon:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Mobil:
E-mail:
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Žadatel je plátcem DPH:
(výběr označte křížkem)

ano

ne

Osoby odpovědné za realizaci projektu
Jméno a příjmení osoby odpovědné
za realizaci projektu:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Jméno a příjmení zástupce osoby odpovědné
za realizaci projektu:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Informace o žadateli:
(představte stručně svou organizaci, popište její cíle a dosavadní působení v místě – max. 600 znaků včetně
mezer)

Významné projekty realizované žadatelem (uveďte max. 3 nejzásadnější)
Název projektu (odkaz):

Dokončen

Probíhá

B. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Žádáme o nadační příspěvek ve výši (v Kč):
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C. POPIS PROJEKTU
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Typ projektu (lze kombinovat):
aktivity ve veřejném prostoru
komunitní akce, debaty a iniciace projektů, happeningy, workshopy, festivaly, průzkumy, výstavy,
vzdělávací a osvětové aktivity
proměna veřejného prostoru realizovaná svépomocí
malá proměna místa realizovaná s využitím místních zdrojů a dobrovolníků
Stručný popis projektového záměru:
(uveďte krátkou anotaci, kterou bude možné využít k veřejné prezentaci projektu – média, web apod. –
max. 300 znaků včetně mezer)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
(popište stručně /v několika větách/ a srozumitelně každý bod následující osnovy)
Cíl projektu:
(uveďte, čeho chcete projektem dosáhnout a proč)
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Cílová skupina projektu:
(uveďte, komu bude projekt určený a prospěšný)

Udržitelnost projektu:
(uveďte, jak bude projekt fungovat do budoucna, jaké další kroky plánujete, jaká je vaše vize navazujících
aktivit či dalšího rozvoje projektu)

Zapojení veřejnosti do projektu:
(uveďte, jak byl projektový záměr projednán či připravován ve spolupráci s veřejností /cílovou skupinou/
projektu, jaké další místní organizace či iniciativy jsou do projektu zapojeny a jakým způsobem bude
veřejnost /cílová skupina/ zapojena do přípravy a realizace projektu – v případě potřeby můžete připojit
formou přílohy)

Spolupráce s odborníky a veřejnou správou:
(uveďte, zda projektový záměr zahrnuje spolupráci s odborníky a veřejnou správou, a pokud ano, jmenovitě
s kým)

Projektový tým:
(uveďte složení projektového týmu /pokud je stanoven/, jména jednotlivých členů týmu a jejich role
v projektu)

Partneři projektu:
(uveďte partnery a externí spolupracující organizace, jejich role v projektu)

Osvěta:
(uveďte, zda projektový záměr má také vzdělávací charakter, a pokud ano, popište jaký)
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Propagace a informovanost o projektu:
(uveďte, jak bude zajištěna propagace projektového záměru a jakým způsobem bude zajištěna
informovanost o projektu)

Výsledek projektu:
(uveďte kritéria vlastního hodnocení projektového záměru, jaký výsledek budete považovat za úspěch)

D. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY*
Vlastnictví území dotčeného projektovým záměrem
(výběr označte křížkem)

ano

ne

Nájem území dotčeného projektovým záměrem
(výběr označte křížkem)

ano

ne

Výpůjčka území dotčeného projektovým záměrem
(výběr označte křížkem)

ano

ne

Povolený zábor veřejného prostranství
(výběr označte křížkem)

ano

ne

Souhlas majitele s realizací projektového záměru
(výběr označte křížkem)

ano

ne

Projektový záměr projednán s příslušnými úřady
(výběr označte křížkem)

ano

ne

strana 5 (z 8)

Jiný vztah k území dotčeného projektovým záměrem – stručně charakterizujte jaký
(výběr označte křížkem)

ano

ne

*doložte příslušnými listinami dle přílohy P1 (str. 8)

E. HARMONOGRAM PROJEKTU
Zahájení realizace projektu:
Ukončení realizace projektu:

PŘEDPOKLÁDANÝ DETAILNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU
(uveďte činnosti projektu v pořadí, jak budou za sebou následovat, a ke každé činnosti uveďte, kdy bude
uskutečněna, v případě potřeby přidejte v tabulce řádky)
Termín / Časové rozmezí

Činnost

F. POVINNÉ PŘÍLOHY
Přílohy označte a jejich připojení k žádosti potvrďte křížkem.
Přílohy P1 až P4 jsou povinné pro všechny typy projektů.


P1: Doložení právního titulu k užívání území dotčeného projektovým záměrem,
popř. čestné prohlášení, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy o nadační podpoře
bude mít žadatel právo užívat území dotčené záměrem v souladu s metodikou pro
žadatele o nadační podporu



P2: Listina/listiny dokládající oprávnění jednat za žadatele (výpis z rejstříku v pdf
stažený z www.justice.cz, kopie plné moci udělená statutárním orgánem žadatele)
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P3: Čestné prohlášení



P4: Rozpočet projektu a jiné zdroje

Přílohy P5 až P7 jsou povinné pouze pro typ projektu „proměna veřejného prostoru realizovaná
svépomocí“.


P5: Výpis z KN všech pozemků dotčených zájmovým územím dle LV (p. č., výměry,
vlastníci)



P6: Zákres zájmového území do katastrální mapy nebo ortofotomapy



P7: Fotodokumentace zájmového území s popisem ve formátu PDF

Výpis z rejstříku trestů žadatele (právnické osoby) - UPOZORNĚNÍ:
V případě, že vaše žádost postoupí do druhého kola hodnocení, bude nadace požadovat doložení výpisu
z rejstříku trestů žadatele. K doložení požadované dokumentace budete písemně vyzváni.
Nadace si vyhrazuje právo s ohledem na charakter projektu vyžádat si od žadatele doložení dalších listin.

G. NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
Přílohy označte, uveďte je níže do tabulky (v případě potřeby přidejte řádky) a jejich přiložení k žádosti
potvrďte křížkem.


N1:



N2:



N3:

Nadace Proměny Karla Komárka používá informace, které jí žadatel poskytne v rámci grantového řízení,
pouze pro potřebu tohoto grantového řízení a neposkytuje je třetím osobám. Za třetí osoby se
nepovažují mj. poradci nadace. Toto ustanovení nedopadá na veřejné nebo veřejně dostupné informace
a informace, které měla nadace před tím, než jí byly poskytnuty žadatelem.
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Rádi bychom věděli, jak k vám můžeme co nejlépe dostávat aktuální informace. Prosíme proto
ještě o zodpovězení následujících otázek. *
1. Jak jste se dozvěděli o Grantové výzvě 2018 vyhlášené v programu Proměň své město?
(zaškrtněte, příp. doplňte):
Nadační:

Jiný zdroj:

e-mail/newsletter

web

Facebook

web/Facebook (jaký)………………………………..

akce (jaká)…………………………………

akce (jaká)……………………………………..

tištěný titul (jaký)……………………….……………

doporučení od (koho)…………………………………………………………….

2. Z jakých médií a dalších veřejně dostupných zdrojů nejčastěji čerpáte informace, inspiraci a
náměty pro vaše aktivity? Prosíme, uvádějte názvy konkrétních titulů, webů, akcí apod. (ne jen
obecně „internet, publikace, semináře“):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
* Zodpovězení otázek není součástí podmínek grantové výzvy. Děkujeme za čas, který věnujete vyplnění
odpovědí.
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