Nadace Auxilia
vyhlašuje otevřené grantové řízení na rozdělení finančních prostředků
z výnosů nadačního jmění (NIF)
výzva roku 2008
téma:
propagace neziskové organizace a jejích aktivit,
konkrétně tvorba katalogů výrobků
Podmínky grantového řízení:
Kdo může žádat o podporu?
• občanská sdružení,
• obecně prospěšné společnosti,
• církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
• veřejné vysoké školy,
• nadační fondy a nadace (jestliže součástí jejich nadačního jmění nejsou prostředky
kategorie NIF),
• příspěvkové organizace za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků
na realizaci projektu.

Na co můžete žádat finanční příspěvek?
• nadační příspěvky jsou účelově vázány na projekty zaměřené na propagaci neziskové
organizace, konkrétně tvorbu katalogu výrobků.
• z nadačního příspěvku nelze hradit přípravné nebo podpůrné aktivity projektu, např.
vytvoření PR a marketingových strategií a plánů, poradenství, školení na objednávku
apod. Dále na aktivity realizované před uzavřením smlouvy o udělení nadačního
příspěvku.

V jaké výši budou nadační příspěvky udělovány?
•

V rámci výzvy roku 2008 bude rozděleno celkem 46 000,- Kč.

•

Minimální výše přiděleného nadačního příspěvku bude 5 000,- Kč.

•

Maximální výše přiděleného nadačního příspěvku bude 20.000 Kč.

Jak požádáte o nadační příspěvek?
• Žadatel zpracuje žádost o udělení nadačního příspěvku na formuláři, který je k dispozici
na http://www.auxilia.cz/docs/2008/form_NIF_08.doc.
• Žadatel je povinen uvést měřitelná kritéria přínosu produktu pro žadatele (počet nových
zakázek, finanční vyčíslení získaných zakázek, apod.)
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• Žádost nesmí přesáhnout rozsah dvou stran A4. Žádosti, které nedodrží stanovený limit,
budou z výběrového řízení vyřazeny.
• Z výběrového řízení budou též vyřazeny žádosti, které nesplňující předepsaná kritéria.
• Povinné přílohy žádosti: výroční zpráva za rok 2007 (případně informace tento dokument
nahrazující, včetně finanční zprávy), statut nebo stanovy organizace.
• Nepovinné přílohy žádosti: konkrétní údaje o koncovém produktu (katalogu), který je
předmětem žádosti o nadační příspěvek, např. struktura, obsah, množství, propojení
s dalšími PR aktivitami apod. Maximální rozsah přílohy: 1 strana A4.
• Vyplněnou žádost, včetně příloh, zašlete v jednom exempláři poštou na adresu nadace
Nadace Auxilia, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1). Obálku zřetelně označte písmeny
NIF. Vyplněný formulář žádosti zašlete současně na e-mailovou adresu
prchalova@auxilia.cz.

Jak bude probíhat výběrové řízení?
Žádosti bude hodnotit správní rada nadace s ohledem na tato kritéria:
• konkrétnost žádosti, resp. konkrétnost popsaného produktu,
• rozsah cílové skupiny, kterou produkt zasáhne,
• význam produktu pro žadatele (organizaci),
• připravenost žadatele propagovat dárce (Nadaci Auxilia).
Termíny:
• Uzávěrka výběrového řízení je 30. října 2008.
• Pro přijetí žádosti je rozhodující datum na poštovním razítku a datum vytvoření zprávy
v elektronické podobě.
• Hodnocení žádostí bude ukončeno 14. listopadu 2008.
• Nadace zveřejní výsledky řízení do 21. listopadu 2008 na webových stránkách nadace a
telefonicky nebo e-mailem bude informovat vybrané příjemce.
• Do 2 týdnů nadace uzavře s příjemci nadačního příspěvku smlouvy a poté zašle
příjemcům finanční příspěvek na účet organizace.
• Příjemci nadačního příspěvku projekt zrealizují nejpozději do 15. května 2009. K témuž
datu zašlou nadaci závěrečnou zprávu o realizaci projektu, včetně vyúčtování.

Další informace týkající se pravidel pro přidělování nadačních příspěvků z výnosů NIF v
otevřené grantové soutěži jsou k dispozici na: www.auxilia.cz.
Vzhledem k jednoduchosti formulářů nepředpokládáme poskytování telefonických konzultací.
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