
 Program OBNOVA
•	 	projekty	rekonstrukce,	obnovy	a údržby	židovských	movitých	a nemovitých	památek,		
zejména	synagog,	historicky	cenných	budov	a hřbitovů

•	 dokumentace	hřbitovů
•	 odborně	vedené	projekty	údržby	hřbitovů	s aktivním	zapojením	mládeže,	veřejnosti	

 Program PŘIPOMÍNKA 
•	 projekty	sloužící	k důstojné	připomínce	židovských	a romských	obětí	holocaustu
•	 	preferujeme	vzdělávání	mládeže,	studentů	základních	a středních	škol,	zejména	odborně	vedené	
projekty,	do	kterých	jsou	zapojeni	pamětníci	šoa	

•	 	např.	přednášky,	semináře,	workshopy,	výstavy,	vzpomínkové	akce,	publikace,	pamětní	desky	
a památníky,	dokumentace	a výzkumné	práce

 Program BUDOUCNOST
•	 projekty	vzdělávání	v judaismu	a rozvoje	židovských	komunit
•	 aktivity,	které	pomáhají	zachovat	židovské	tradice,	nebo	je	přibližují	široké	veřejnosti
•	 projekty	prevence	proti	projevům	antisemitismu	a s tím	souvisejícího	vandalismu	
•	 	např.	přednášky,	semináře,	workshopy,	programy	židovských	školek	a škol,	měsíčníky	
a zpravodaje	židovských	organizací,	festivaly	židovské	kultury	

 Podprogram NAŠE BUDOUCNOST
•	 projekty	podporující	mladé	židovské	rodiny	za	účelem	rozvoje	židovské	komunity	v ČR
•	 např.	vzdělávací	a kulturní	programy,	setkávání,	výlety,	pobyty,	oslavy	svátků

UZÁVĚRKA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE 25. ZÁŘÍ 2015

 1. Kde může být projekt realizován, trvání projektu
Územní platnost:	Česká	republika	
Maximální délka trvání projektu:	od	1.	1.	2016	do	30.	11.	2016.

 2. Kdo může žádat o nadační příspěvek
Žádat	mohou	zejména	organizace	sdružené	ve	Federaci	židovských	obcí	v České	republice,	dále	spolky,	
obecně	prospěšné	společnosti,	účelová	zařízení	církví	a náboženských	společenství,	veřejnoprávní	
instituce,	příspěvkové	a další	organizace	registrované	v České	republice.	

Fyzické	osoby	žádat	nemohou.

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V PROGRAMECH
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 3. Financování projektu
Nadační	příspěvky	budou	financovány	z	dotace	Ministerstva	kultury	ČR.

Nadační	fond	obětem	holocaustu	preferuje	projekty	s	vícezdrojovým	financováním.	

Budou-li	žadatelé	organizace	sdružené	ve	Federaci	židovských	obcí	v	ČR,	spolky,	obecně	prospěšné	
společnosti	či	účelová	zařízení	církví	a	náboženských	společenství,	potom	vždy	jen	za	předpokladu,	
že vloží	z	vlastních	či	dalších	zdrojů	nejméně	10	%	finančních	prostředků	na	předmětný	projekt.	

Budou-li	žadatelé,	kterým	bude	poskytován	nadační	příspěvek,	příspěvkové	organizace,	organizační	
složky	státu,	veřejné	vysoké	školy,	obce	a	veřejnoprávní	instituce,	potom	vždy	jen	za	předpokladu,	
že samy	vloží	nejméně	50	%	finančních	prostředků	na	předmětný	projekt.	

Budou-li	žadatelé,	kterým	bude	poskytován	nadační	příspěvek,	právnické	osoby	vzniklé	za	účelem	
podnikání	(např.	s.r.o.),	potom	vždy	jen	za	předpokladu	že	samy	vloží	nejméně	80	%	finančních	
prostředků	na	předmětný	projekt	(nevýdělečného	charakteru).	

 4. Jakou maximální částku lze žádat
NFOH	rozdělí	v	tomto	grantovém	kole	celkem	17	500	000	Kč.	

NFOH	rozdělí	v	programu	v	programu	Obnova	13	mil.	Kč,	v	programu	Připomínka	3	mil.	Kč,		
v	programu	Budoucnost	včetně	podprogramu	Naše	budoucnost	celkem	1,5	mil	Kč.

V	programech	PŘIPOMÍNKA	a	OBNOVA	není	stanovena	maximální	částka.

V	programu	BUDOUCNOST	a	podprogramu	NAŠE	BUDOUCNOST	je	maximální	částka		
na	jeden	projekt	100	000	Kč.	

Minimální	částka	nadačního	příspěvku	ve	všech	programech	je	10	000	Kč.

Ve	všech	programech	může	žadatel	podat	více	žádostí.

 5. Náklady, které nehradíme
NFOH nehradí výdaje na pohoštění, dary, náklady související s udílením věcných či finančních 
ocenění, bankovní poplatky, náklady na vyškolení personálu nebo zpracování projektu. 

Dále nehradí investiční náklady, náklady na účetní, právní a auditorské služby.

Nepřímé režijní náklady – energie, nájem kancelářských prostor, telefony, faxy, poštovné,  
poplatky za internet hradí max. do 10 % nadačního příspěvku.

 6. Postup při podávání žádosti o nadační příspěvek
Žádost	se	podává	na	předepsaných	formulářích	NFOH,	formuláři	Žádosti	o	nadační	příspěvek	
a Rozpočtovém	formuláři	spolu	s	povinnými	přílohami.	

Formuláře	jsou	k	dispozici	na	webových	stránkách	NFOH	 http://www.fondholocaust.cz.		

Pokud	organizace	realizuje	projekt,	který	byl	již	podpořen	z	prostředků	NFOH	v	minulých	výběrových	
řízeních,	musí	být	tento	již	podpořený	projekt	ukončen	a	řádně	vyúčtován	ještě	před	začátkem	čerpání	
prostředků	na	případný	nový	projekt	na	rok	2016.	Zjistí-li	se	kontrolou	závěrečné	zprávy	projektu,	že	
došlo	k	porušení	smlouvy	o	nadačním	příspěvku,	vyhrazuje	si	NFOH	právo	žádat	o	vrácení	nadačního	
příspěvku	dle	smlouvy	o	nadačním	příspěvku	a	také	o	přehodnocení	rozhodnutí	SR	NFOH	o	udělení	
nadačního	příspěvku	na	rok	2015.	

Pokud	organizace	uvede	nepravdivé	údaje	anebo	zamlčí	údaje	o	dalších	zdrojích	financování	či	
podaných	žádostech	na	daný	projekt,	může	správní	rada	NFOH	přehodnotit	výši	uděleného	nadačního	
příspěvku,	popřípadě	jej	odejmout.
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Žádost se skládá:

1) Formulář Žádosti o nadační příspěvek	–	2	podepsané	originály	statutárním	zástupcem	a 3	kopie

2) Rozpočtový formulář	–	2	podepsané	originály	statutárním	zástupcem	a 3	kopie	

3) Povinné přílohy:
	 •	 kopie	dokladu	o	přidělení	IČ	
	 •	 úředně	ověřená	kopie	dokladu	o	registraci	organizace	
	 •	 úředně	ověřená	kopie	statutu	nebo	stanov	organizace	
	 •	 kopie	dokladu	o	jmenování	statutárního	zástupce	
	 •	 kopie	smlouvy	o	založení	bankovního	účtu	
	 •	 	poslední	výroční	zpráva	s	finanční	zprávou,	nebo	zpráva	o	ověření	účetní	uzávěrky	auditorem,	

nebo	účetní	závěrka	a	daňové	přiznání
	 •	 	úředně	ověřená	kopie	výpisu	z	Obchodního	rejstříku	v	případě	žádosti	právnické	osoby	vzniklé		

za	účelem	podnikání	

Pokud jste již v minulosti obdrželi od NFOH nadační příspěvek a nedošlo z Vaší strany ke změnám 
ve stanovách či statutu organizace, nemusíte dokládat úředně ověřené kopie dokumentů.  
Namísto toho prosím dodejte čestné prohlášení statutárního zástupce, že nedošlo ke změnám.

 Přílohy pro program OBNOVA
	 •	 	kopie	dokladu	o	vlastnictví	památky	–	v	případě	nemovité	památky	výpis	z	katastru	nemovitostí,	

ne	starší	než	6	měsíců	a	snímek	z	katastru	nemovitostí;	v	případě	movité	památky	kupní	smlouva	
či	čestné	prohlášení	statutárního	zástupce	o	vlastnictví	památky

	 •	 	v	případě,	že	žadatel	není	vlastníkem,	doloží	písemný	souhlas	vlastníka	s	opravou	či	rekonstrukcí	
dle	projektu	a	závazek	udržení	stavu	po	rekonstrukci	památky	

	 •	 	stavební	povolení	v	případě	prací,	pro	které	je	povolení	potřeba	
	 •	 	u	složitějších	akcí	odborný	technický	popis	nebo	projektová	dokumentace	
	 •	 	závazné	stanovisko	výkonného	orgánu	státní	památkové	péče	ke	způsobu	opravy	či	rekonstrukce	

v	případě,	že	se	jedná	o	kulturní	památku	
	 •	 	orientační	fotodokumentace

 7. Příjem žádostí
Vyplněný	formulář	Žádosti	o nadační	příspěvek	a Rozpočtový	formulář	společně	s povinnými	
přílohami	se	zasílá	doporučeně	poštou	nebo	odevzdá	osobně	do	kanceláře	NFOH	nejpozději	do	12h.	
v den	uzávěrky.

Datum uzávěrky je posledním možným datem odeslání žádosti z pošty. Všechny žádosti odeslané 
po této lhůtě budou automaticky zamítnuty.

 8. Výběr žádostí
Žádosti	posuzuje	grantová	komise	jmenovaná	správní	radou	NFOH.	Grantová	komise	předloží	správní	
radě	NFOH	vyhodnocení	všech	přijatých	projektů	s návrhem	doporučených	projektů.		
Nadační	příspěvky	uděluje	správní	rada	NFOH.

Na	příspěvek	není	právní	nárok.

 9. Předpokládaný termín vyrozumění o výsledku výběrového řízení
Výsledky	výběrového	řízení	budou	zveřejněny	na	webových	stránkách	NFOH		
http://	www.fondholocaust.cz	do	31.	ledna	2016.

O výsledku	řízení	budou	všichni	žadatelé	písemně	vyrozuměni	do	28.	února	2016.	
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 10. Po udělení nadačního příspěvku
V případě,	že	projekt	bude	vybrán	k udělení	finanční	podpory,	uzavře	NFOH	s příjemcem	smlouvu	
o nadačním	příspěvku.	

 11. Adresa kanceláře Nadačního fondu obětem holocaustu
Žádosti o nadační příspěvek odevzdávejte či zasílejte na:
Nadační	fond	obětem	holocaustu
Legerova	22/1854
120	00	Praha	2

Další informace: 

PÉČE, PŘIPOMÍNKA a BUDOUCNOST
Mgr.	Andrea	Fictumová
koordinátorka	programu	Péče
e-mail:	fictumova@fondholocaust.cz	
tel.:	224	261	573,	737	905	629	
fax:	224	262	563	
http://www.fondholocaust.cz

OBNOVA, podprogram NAŠE BUDOUCNOST 
Marta	Malá,	Th.D.
ředitelka
e-mail:	mala@fondholocaust.cz	
tel.:	224	261	615,	777	331	937	
fax:	224	262	563	
http://www.fondholocaust.cz
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