Vyhlášení

Studentského grantového programu
Maximální výše příspěvku činí 10 000,- Kč. Nadační příspěvek je možno použít na uhrazení nákladů prokazatelně
spojených se zpracováním práce (rozbory, výzkumné práce, kopírování, cestovné, tisk, fotopráce apod.).
Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):
•
•
•
•

studenti všech typů studia na středních a vysokých školách a univerzitách,
střední školy, vysoké školy,
ve výjimečných případech učitelé těchto škol,
apod.

Cíle grantového programu:
•
•
•
•

podpořit zájem o zpracování ekologicky zaměřených témat vztahujících se k regionu a problematice
Jizerských hor,
posílit zájem o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí,
přispět ke zkvalitnění studentských prací po formální i obsahové stránce,
umožnit adekvátní zveřejnění prací (tisk, internet, přednáška, …).

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 – Studentský grantový
program. Je potřeba, aby každá žádost byla zkonzultována s pracovníkem AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko
– oddělení Správa CHKO Jizerské hory a doplnit formulář o stanovisko pověřeného pracovníka. Žádost je vhodné
doplnit
o
zadání
diplomové/ročníkové
práce.
Vyplněné
žádosti
zasílejte
na
emailovou
adresu
info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx nebo .doc. Podepsanou vytištěnou žádost není třeba dodávat
(elektronická verze dostačuje).
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.

