
Žádost o nadační příspěvek
Velká výzva č. 4 pro rok 2021

Příjmení, jméno, titul

Datum narození

Adresa trvalého bydliště

Kraj

Státní příslušnost

Telefon

E-mail

Doručovací adresa (pokud se
liší od trvalého bydliště)

1. Název projektu

2. Cíl projektu

3. Souhrn toho nejpodstatnějšího o projektu. Pište, prosím,  tak, aby mohl být
v případě podpory fondem zveřejněn.

4. Popis projektu. Jak dosáhnete záměru, který jste předložili? Uveďte prioritní aktivity,
časový harmonogram a osoby zodpovědné za realizaci.



5. Uveďte dosavadní zkušenost a praxi v problematice, které vám pomohou při
realizaci projektu.

6. Popište stručně, jaký bude mít váš projektový záměr konkrétní přínos a přímý
dopad ve vašem regionu. Uveďte, které skupiny a jednotlivci budou mít z vašeho
projektu prospěch. Uveďte předpokládaný počet lidí, na které bude mít projekt
dopad.

7. Sebereflexe: Jak vnímáte vlastní kompetentnost k realizaci vašeho projektového
záměru.

8. Personální pokrytí. Kdo se bude na realizaci přímo podílet. Jaké zdroje ze své
komunity využijete. Jaké jsou profesionální či osobní zkušenosti hlavní osoby, která
bude zodpovědná za realizaci projektu.

9. Uveďte rizika spojená s realizací projektu.

10. Co je pro vás měřítkem, že bude podpora využita co nejlépe a nejefektivněji? Jaké
jsou měřitelné i neměřitelné hodnoty vašeho záměru?

11. Je váš projektový záměr udržitelný? Pokud ano, jak zajistíte udržitelnost v dalších
letech?

12. Jak budete své okolí a veřejnost informovat o projektu a jeho přínosu, sdílet
zkušenosti a poznatky?

13. Uveďte jména s kontakty 2 zástupců (odborníku, partnerů, atd.), kteří mohou na váš
projekt poskytnout reference.

14. Kde jste se o našem programu dozvěděli?

15. Uveďte cokoliv, co by mělo být řečeno, a my jsme se nezeptali.



Rozpočet na období od ______________do ______________

 Požadovaná částka příspěvku od Nadačního fondu :
Celková částka projektu:
Spolufinancování projektu (od koho a kolik):
Spolufinancování projektu (od koho a kolik):
Další příjmy do projektu (od koho a kolik):
Další příjmy do projektu (od koho a kolik):
Získáte během projektu/akce od veřejnosti příspěvek na dobročinnost, pokud ano, na co?:

Náklady
Celkem / CZK Z toho NF pro

Pelhřimovsko
Ostatní zdroje (uveďte

jaké)

I. Osobní

II. Materiálové

III. Služby

IV. Jiné

Kolik % z celkového
rozpočtu tvoří NF pro
Pelhřimovsko

100 % %

Rozpočet rozšiřte dle potřeby



Spolu s žádostí zašlete:
- kopii platného dokladu totožnosti
- potvrzení o výši příjmů za posledních 12 měsíců
- doklad prokazující oprávněnost požadavku  (např. lékařskou zprávu,
potvrzení ze sociálního odboru, atd.)
- reference, doporučení (pomáhající organizace, ředitel školy, učitel, lékař,
atd.)

Termín a adresa doručení
Vaši žádost zašlete pouze elektronicky do 15. 3. 2021 na adresu info@nfpelhrimovsko.cz.
Do předmětu uveďte „Velká výzva č. 4 pro rok 2021“ .

Informace považujeme za důvěrné. Přístup k nim budou mít pouze pracovníci
a správní rada NF pro Pelhřimovsko a odborní hodnotitelé.

Bližší informace:
Monika Hamalčíková
Tel.: 775 344 717
monika.hamalcikova@nfpelhrimovsko.cz


