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MIMOŘÁDNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V PODPROGRAMU

NAŠE BUDOUCNOST

• vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských komunit
• letní projekty programy pro rodiny s dětmi
• knihy, publikace
UZÁVĚRKA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE 14. ČERVENCE 2021
1. Kde může být projekt realizován, trvání projektu
Územní platnost: Česká republika
Maximální délka trvání projektu: od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021
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.
3. Financování projektu
Nadační příspěvky budou financovány z jednorázového daru od Michala Dostála.
4. Jakou maximální částku lze žádat a počet žádostí
NFOH rozdělí v tomto grantovém kole celkem 100 000 Kč.
Maximální žádaná částka na publikační činnost činí 60 000 Kč.
Maximální žádaná částka pro ostatní žádosti je 20 000 Kč.
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 prostřednictvím elektronického formuláře v systému Grantys na adrese https://nfoh-granty.cz/login spolu s povinnými přílohami.
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 je organizace již zaregistrována v databázi Grantys a má vloženy všechny požadované přílohy, pouze zkontroluje,
jsou-li aktuální. Nově nahraje pouze poslední výroční zprávu s finanční zprávou, nebo zprávu o ověření účetní uzávěrky auditorem,
nebo účetní závěrku a daňové přiznání.
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Upozorňujeme žadatele o nadační příspěvek, aby dbali zákonných povinností a aktuální platné listiny měly registrovány
u příslušných rejstříků, např. ve veřejném rejstříku.
V případě, že žadatel doručí žádost neúplnou, např. bez povinných příloh, jej NFOH vyzve k doplnění v termínu nejpozději
do 7 pracovních dnů od vyzvání. V případě nedoplnění bude žádost zamítnuta z formálních důvodů.
7. Příjem žádostí
Vyplněná a vytištěná žádosti potvrzená podpisem statutárního zástupce s úředně ověřenými přílohami se odesílá doporučeně poštou
nebo odevzdá osobně do kanceláře NFOH nejpozději v den uzávěrky.
Žádosti je možné do systému vkládat nejpozději dne 14. července 2021. (do 22 hodin)
8. Výběr žádostí
Žádosti zpracuje sekretariát NFOH a předá je dárci k posouzení.
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. srpna 2021.
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:
Podprogram NAŠE BUDOUCNOST
Marta Malá, Th.D.
ředitelka
e-mail: mala@fondholocaust.cz
tel.: 224 261 615, 777 331 937

www.fondholocaust.cz
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