
    

 

 

Velká výzva Nadačního fondu pro Pelhřimovsko 

č. 3  pro rok 2020 

 

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s posláním nadačního fondu, k němuž 

byl zřízen, tedy primárně k podpoře projektů působících v jedné z následujících oblastí: 

a)  sociální  programy 

b)  vzdělávací programy 

c)  rozvoj regionu 

d)  mezigenerační propojení  

Výše dotace 

Celková částka není omezena.  Rozpočet připravte smysluplně a efektivně.  

Pro koho? 

Podpora nadačního fondu může být poskytnuta následujícím subjektům: 

a) spolkům a pobočným spolkům, ústavům, školským právnickým osobám, obecně 

prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví a veřejnoprávním institucím, 

příspěvkovým organizacím 

b) jednotlivcům 

 

Významná část projektového záměru musí být realizována na území okresu Pelhřimov.  
 

Kdo bude hodnotit? 

Správní rada Nadačního fondu pro Pelhřimovsko. 

Způsob hodnocení 

Výběr a hodnocení žádostí je jednokolový. Než správní rada vybere váš projektový záměr, 

můžete být vyzváni, k doplnění  informací  a být pozváni na osobní schůzku do sídla 

nadačního fondu, kde svůj projektový záměr představíte osobně a zodpovíte na předem dané 

otázky.  

Žádosti jsou posuzovány a schvalovány podle hodnotících kritérií, uvedených v Obecných 

grantových pravidlech fondu , bod 4.část 5.0, podle správnosti vyplnění žádosti a rozpočtu 



Forma žádosti a její náležitosti 

Žádost a její náležitosti nejdete na našem webu www.nfpelhrimovsko.cz v záložce „Pro 

žadatele“.  

Žádost a její náležitosti se přijímají pouze v elektronické podobě na email: 

info@nfpelhrimovsko.cz 

 

Rozpočet 

Detailní položkový rozpočet je součástí žádosti. 

Uznatelné nebo neuznatelné náklady a finanční spoluúčast není stanovena. 

Součástí rozpočtu může být nefinanční plnění. 

Jedna organizace či jednotlivec mohou podat více žádostí. 

Grantové řízení se řídí Obecnými grantovými pravidly uvedenými na 

www.nfpelhrimovsko.cz 

 

Časový harmonogram 

Vyhlášení:  24. 2. 2020 

Uzávěrka:     5. 4. 2020  

Možné osobní setkání a diskuze s žadateli v sídle NF pro Pelhřimovsko: červen 2020  

Informace žadatelům o výsledcích: do 30. 6. 2020 

Uzavření smluvního vztahu žadatele a NF pro Pelhřimovsko: do 31. 8. 2020 

Začátek realizace projektu: od  5.4.2020 

Průběžná zpráva u víceletých projektů: 31. 8. 2021 

Ukončení projektů s roční podporou: 31. 8. 2021 

Závěrečná zpráva projektů s roční podporou: měsíc po dokončení projektu, nejpozději  

                                                                         do 30. 9. 2021 

Bližší informace: 

Monika Hamalčíková 

Tel.: 775 344 717 

monika.hamalcikova@nfpelhrimovsko.cz 
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