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Nadace PRECIOSA  vyhlašuje pro rok 2010 
 

veřejné otevřené výběrové řízení (granty)  
na podporu  humanitárních a sociálních projektů  

z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.  

 
Grantová pravidla   

 

Nadace PRECIOSA bude rozdělovat nadační příspěvky (granty) pro tyto oblasti činnosti: 
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži.  
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti.  
 

Žadatelé - příjemci grantu:  
Nadační příspěvky z výnosů prostředků NIF mohou být poskytnuty na předložené projekty 
pouze právnickým osobám (organizace a instituce), které jsou registrovány na území České 
republiky. Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM 
ČR z prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, že nejméně 95% příspěvku bude použito 
na nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou 
(příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží do realizace 
projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).  
 

Podmínky a termíny podávání žádostí:  
Žádost o grant se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad 
Nisou  do 30. června 2010.   
Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou.  
Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) nepřekročí 100 tisíc Kč. 
Žadatel může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt. 
 

Žádosti musí obsahovat (je nutno přiložit):   
1) Projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků)  
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených prostředků  
3) Popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán  
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovědnou osobu a podpis statutárního zástupce  
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený)  
6) Číslo bankovního účtu žadatele, kam případný nadační příspěvek zaslat   
 

Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2010.  
Přijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku.  
 

V Jablonci nad Nisou, 16. března 2010 
 

 Ing. Stanislav Kadlec,  předseda Správní rady Nadace PRECIOSA  
 

http://www.nadace.preciosa.cz/

