
 

 

 

 

Vyhlášení 

Základního grantového programu 

Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku): 

• zapsané spolky (dříve občanská sdružení), 
• obecně prospěšné společnosti a ústavy, 
• příspěvková organizace, 
• vysoké školy a školská zařízení, 
• fyzické osoby, 
• apod. 

Z grantového řízení jsou vyloučeny: 

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

Cílem grantového programu je podpořit aktivity, zejména v těchto oblastech: 

• konkrétní ochranářská opatření, 
• publikace zaměřené na přírodní prostředí, 
• výzkumné projekty, 
• ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí, 
• ekologická výchova a osvěta, 
• apod. 

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 Grantové programy – Základní 
grantový program. Vyplněné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx 
nebo .doc. Podepsanou vytištěnou žádost není třeba dodávat. 

Co se děje s Vašimi žádostmi?  

Vyplněné formuláře žádosti o grant 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.  

Co se děje dále?  

Do 30 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného rozhodnutí 
bude se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a na jejím základě zaslány schválené finanční 
prostředky. Po ukončení projektu předá žadatel nadaci stručnou závěrečnou zprávu o realizaci 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. 

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. 


