
 

Nadace EURONISA, Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, tel: 723 073 048, granty@euronisa.cz, www.euronisa.cz 
 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
(Směrnice Nadace EURONISA) 

 
 
Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Základním cílem nadace, který vychází z tradičních křesťanských hodnot, je pomáhat lidem žít 
plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. 

2. Účelem nadace je podpora projektů a činností organizací, které usilují o řešení závažných 
společenských problémů. 

3. Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě rozhodnutí správní rady v rámci: 
a) veřejných kol - vyhlašovaných 1-2x ročně 
b) mimořádných grantů 
c) vlastních programů nadace 
d) otevřených fondů 

4. O mimořádných grantech (např. při krizových situacích) rozhoduje správní rada dle potřeby. 
5. Podmínky pro poskytování příspěvků v rámci vlastních programů nadace a otevřených fondů 

budou definovány spolu s jejich vyhlášením. 
6. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. 

 
Článek II.  
KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK 

 

1. Nadační příspěvky jsou poskytovány organizacím registrovaným na území ČR a působícím v české 
části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku) jako např.: 
● spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy 
● církevní právnické osoby 
● příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem 

2. Nadace nepodporuje politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti. 
 
Článek III. 
PODPOROVANÉ PROJEKTY A OBLASTI 

 

1. Nadace podporuje projekty v těchto oblastech: 
a) sociální a zdravotní 
b) kulturní 
c) vzdělávací 

2. Vybrané oblasti podpory pro daný rok jsou definovány vždy v aktuálním vyhlášení. 
 

Článek IV.  
PODMÍNKY ŽÁDOSTI VE VEŘEJNÉM KOLE 

 

1. Žádost se podává v českém jazyce, na předepsaném formuláři, v elektronické podobě včetně všech 
požadovaných příloh. Podrobnosti jsou vždy uvedeny ve vyhlášení jednotlivých veřejných kol. 

2. Nadační příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 70% nákladů projektu, u příspěvkových 
organizací maximálně do 50% nákladů na projekt. 

3. Výsledky veřejného kola budou zveřejněny na internetových stránkách Nadace EURONISA. 
 

  



 

Nadace EURONISA, Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, tel: 723 073 048, granty@euronisa.cz, www.euronisa.cz 
 

Článek V. 
KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PROJEKTU 

  

● závažnost problému, který je řešen 
● přínos pro cílovou skupinu a počet osob, kterých se bude týkat 
● rozpočet projektu, efektivnost a úspornost nákladů 
● jasně definované cíle a výsledky projektu vč. metody měřitelnosti  
● celkové zpracování projektu, srozumitelnost, přehlednost 
● kvalitní vyúčtování předcházejících nadačních příspěvků poskytnutých Nadací EURONISA 
● zkušenosti, samostatnost a životaschopnost organizace 
● kvalitní zpracování realizačního plánu a zvolené metody k dosažení cílů  
● schopnost organizace spolupracovat s dalšími subjekty a veřejností 

 
Článek VI.  
SMLUVNÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

 

1. V případě kladného posouzení projektu uzavře Nadace EURONISA se zástupcem organizace 
smlouvu s přesným vymezením účelu nadačního příspěvku. 

2. Organizace předloží závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně vyúčtování v termínu 
dle smlouvy. 

3. Organizace, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu se smluvními 
podmínkami; jinak je povinna tento nadační příspěvek (nebo jeho část) vrátit nadaci. 

4. Podpořený žadatel prezentuje Nadaci EURONISA jako poskytovatele finančních prostředků. 


