
 

 

 

 

Vyhlášení grantového programu  

Pro zdravou krajinu 
Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku): 

• zapsané spolky (dříve občanská sdružení), 
• obecně prospěšné společnosti a ústavy, 
• příspěvkové organizace, 
• vysoké školy a školská zařízení, 
• fyzické osoby - podnikající, 
• obce a města, 
• apod. 

Z grantového řízení jsou vyloučeny: 

• politické strany a politická hnutí, 
• členové správní a dozorčí rady nadace, zaměstnanci nadace a osoby jim blízké. 

Co je cílem grantového programu: 

a) Podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny 
úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP 
ve specifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 nebo řádně zdůvodněná část neuznatelných nákladů vztažená 
k předmětu ochrany přírody. 

b) Uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního režimu krajiny (obnova tůní, 
slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.). 

Výše podpory 

Maximální výše podpory na jeden projekt je 150 tis. Kč (v opodstatněných případech je možné tento limit 
navýšit). V případě projektů dotovaných z OPŽP se limit zároveň vztahuje na max. 50 % vyčísleného 
spolufinancování (vlastního podílu žadatele) a případně řádně odůvodněných neuznatelných nákladů přímo 
vztažených k předmětu ochrany přírody – tyto prostředky budou vypláceny až po obdržení dotace jako spoluúčast 
při každé žádosti o platbu. Předfinancování projektů je ve výjimečných případech možné, je však nezbytné toto 
řádně zdůvodnit. V tomto případě se bude jednat o vratný nadační příspěvek. 

Jak požádat o nadační příspěvek?  

Žádost o nadační příspěvek musí být vyplněna do formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách 
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody: www.nadaceivanadejmala.cz v sekci Granty – Pro zdravou krajinu. 
Vyplněné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx nebo .doc. Do příloh 
je vhodné umístit zákres a stručný popis záměru, příp. projektovou dokumentaci či žádost do programů OPŽP, pokud 
je vypracována (není to však povinné a žádost je možné podat ještě před vypracováním těchto dokumentů). 

Co se děje s Vašimi žádostmi?  

Vyplněné žádosti jsou shromažďovány v kanceláři nadace, která provede formální kontrolu, až do okamžiku 
nejbližšího zasedání správní rady. Na zasedání správní rada rozhodne o schválení, částečném schválení, neschválení 
či odložení shromážděných platných žádostí. Kritériem pro posuzování bude kvalita projektu a pozitivní dopad na 
ochranu přírody ve vztahu k vynaloženým finančním prostředkům. Preferovány budou projekty, které získaly 
podporu z OPŽP. Dále je správní rada oprávněna určit další podmínky, za kterých bude nadační příspěvek vyplacen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Co se děje dále?  

Nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného 
rozhodnutí bude s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a na jejím základě budou zasílány 
schválené finanční prostředky. V případě projektů dotovaných z OPŽP vždy po předložení kopie schválené žádosti o 
platbu včetně povinných účetních příloh (kopie dokumentů, které se předkládají na SFŽP), v ostatních případech 
budou prostředky vypláceny po předložení faktur nebo obdobných účetních dokladů vztahujících se k předmětnému 
projektu. V odůvodněných případech bude možné podporu vyplatit ihned po podpisu smlouvy.  

Vyúčtování projektu  

Po ukončení realizace projektu předá žadatel nadaci stručnou závěrečnou zprávu o výsledcích projektu, 
fotodokumentaci na CD nebo přes www.uschovna.cz či obdobné (ve formátu .jpg) a vyúčtování poskytnutých 
finančních prostředků tak, že dodá kopie prvotních dokladů a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce. Pro 
vyúčtování a závěrečnou zprávu doporučujeme použít formulář, který je ke stažení na internetových stránkách 
nadace v sekci Granty. V případě projektů dotovaných z OPŽP se již účetní doklady opětovně nepřikládají, pokud 
byly součástí žádostí o platbu, provede se jen celkový soupis vyplacených prostředků a celkové náklady projektu. 

Uzávěrka  

Jde o tzv. průběžné grantování, kde probíhá příjem žádostí o nadační příspěvek po celý rok. O poskytnutí 
nadačního příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti, o kterých správní rada nestihne rozhodnout v daném 
kalendářním roce, se automaticky přesouvají do roku dalšího. 

Konzultace  

Žadatelům doporučujeme provést před podáním žádosti do grantového programu Pro zdravou krajinu konzultaci 
s nadací na níže uvedených kontaktech.  

 


