VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením
tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým
současnou krizí.
Komu je podpora určena:
- organizace, které jakýmkoli způsobem pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí,
zejména níže uvedenými činnostmi:
o zajištění běžných každodenních potřeb;
o přímá asistence (pomoc v domácnosti, pečovatelská služba, poradenství);
o psychosociální pomoc;
o osobní rozhovory, telefonáty;
o rozvoj kurzů a osvětových materiálů pro seniory;
o komunitní projekty, které budou zaměřeny na seniory v komunitě;
o komunikační kampaň;
o zlepšení komunikace a přímý kontakt se seniory;
o podpora v lepší orientaci v informacích z médií;
o jakékoli další projekty, které jsou cíleny na podporu seniorů v současné krizové
situaci i pro dobu po akutní krizi;
Na co je podpora určena:
podpora ve formě nadačního příspěvku je určena zejména na pokrytí přímých nákladů
organizací na pomoc seniorům ohroženým současnou krizí (zejm. zajištění materiálů
nezbytných pro pomoc seniorům v současné situaci);
podpora ve formě nadačního příspěvku na pokrytí nepřímých nákladů (zejm. mzdové
náklady, náklady na vnitřní správu organizace apod.) organizací v souvislosti se
stávající krizí může být udělena na pokrytí: (i) výpadku příjmů organizace (jinak
určených na uhrazení nepřímých nákladů), které by za normálních okolností plynuly
z aktivit, které nyní nelze z důvodů opatření nařízených vládou vykonávat (denní
stacionář apod.) nebo (ii) nepřímých nákladů určených na zajištění poskytování
nových služeb/rozšíření poskytování stávajících služeb výlučně v souvislosti se stávající
krizí a související se zvýšenou potřebou poskytování pomoci, služeb nebo poradenství
(např. náklady na příplatky za přesčas, náklady na mzdy brigádníků, nájemné za
dočasný sklad na pomůcky apod.);
nadační příspěvek je určen na uhrazení nákladů (přímých či nepřímých), které
vznikly/vzniknou v období od 1. března 2020 až do konce dvou kalendářních měsíců

následujících po měsíci, ve kterém bude připsán nadační příspěvek na účet žadatele
(za den připsání na účet se rozumí pracovní den následující po dni, kdy byl příspěvek
odeslán z účtu Nadace Karel Komárek Family Foundation);
FORMALITY:
vyhlášení výzvy k podávání žádostí dne 23. března 2020;
výzva k podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku je vyhlášena na dobu
neurčitou do jejího odvolání ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation
(aktuální informace prosím sledujte na webu www.komarekfoundation.org);
Vaše žádosti, resp. projekty, budou posouzeny v rámci možností vedením KKFF ve
lhůtě 5 pracovních dnů od doručení Vaší žádosti;
žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku se podávají přes webový formulář na
www.komarekfoundation.org/granty2020;
Nadace Karel Komárek Family Foundation si vyhrazuje právo podmínky pro
poskytování nadačních příspěvků průběžně změnit, zpřesnit, upravit či případně výzvu
zrušit (odvolat) nebo pozastavit;
finanční podpora v rámci jedné žádosti může být přidělena ve výši minimálně
20.000,- Kč a maximálně 200.000,- Kč;
finanční podpora může být přidělena i opakovaně, vždy na základě nové žádosti
žadatele, nejdříve však po kompletním vyúčtování použití nadačního příspěvku na
základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, které bude akceptováno ze strany
Nadace Karel Komárek Family Foundation bez připomínek;
žadatelem může být pouze nestátní nezisková organizace (nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví)
se sídlem v České republice – nikoliv fyzické osoby, sdružení fyzických osob, obchodní
společnosti (např. s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace;
na poskytnutí nadačního příspěvku nemají žadatelé právní nárok;
o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadace Karel Komárek
Family Foundation;
Nadace Karel Komárek Family Foundation si vyhrazuje požadovat po žadateli další
upřesňující informace o žadateli a/nebo projektu před rozhodnutím o udělení
nadačního příspěvku.

Po schválení nadačního příspěvku bude podepsaná se žadatelem smlouva o poskytnutí nadačního
příspěvku, na základě které budou peněžní prostředky převedeny na bankovní účet žadatele. Po

vyčerpání grantu je příjemce povinen zaslat vyúčtování způsobu čerpání nadačního příspěvku
v souladu se smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku, a to nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, kdy byl připsán nadační příspěvek na účet žadatele. Další podmínky čerpání
nadačního příspěvku a jeho užití budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

