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INFORMACE FUNDRAISERKY ÚCK
Milé sestry, milí bratři,
tentokrát si Vás dovoluji informovat o grantových možnostech v rámci nadací a nadačních fondů.
Mimo to vypisuji také aktuální grantové možnosti podle působnosti (republikové a regionální) a
zaměření:

GRANTOVÉ MOŽNOSTI
Republikové
Uzávěrka: 4.2.2011
F-nadace
Výběrová řízení F-nadace na rok 2011
Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3000
Kontaktní osoba: Oľga Cajchanová
Kontakt: granty@f-nadace.cz; http://www.f-nadace.cz; tel.: 224 210 829, 774 077 753
Adresa: P.O.Box 107, 130 11 Praha 3
Uzávěrka: 15.3.2011
International Visegrad Fund
Standardní granty
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, volný čas, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1854
Kontaktní osoba: není uvedena
Kontakt: smallgrants@visegradfund.org; +421 259 203 811; +421 259 203 805
Adresa: Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Regionální
Uzávěrka: 31.1.2011
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
ROP Jihovýchod, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Oblast podpory: ochrana nemovitých památek, volný čas, regionální/komunitní rozvoj
Působnost programu: Jihomoravský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2861
Kontaktní osoba: Ing. Jan Karásek
Kontakt: karasek@jihovychod.cz; tel.: 532 193 505
Adresa: Kounicova 13, Brno
Uzávěrka: 17.1.2011
Krajský úřad Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje pro rok 2011
Oblast podpory: obnova, dokumentace nebo průzkum kulturních památek Libereckého kraje nebo na
záchranný archeologický výzkum
Působnost programu: Liberecký kraj
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2268594
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Šedinová (jitka.sedinova@kraj-lbc.cz), tel.: 485 226 420
Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

MOŽNOSTI GRANTŮ OD NADACÍ ČI NADAČNÍCH FONDŮ
Nadace je podle současného českého práva účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli
k dosahování obecně prospěšných cílů. Jedná se o právnickou osobu, jejíž statutární orgány smějí s
majetkem nadace disponovat jen v souladu s příkazy obsaženými v nadační listině.
Ze zákona je stanovena povinnost minimálního nadačního jmění nezbytného pro registraci nadace, a to ve
výši 500.000,- Kč. Nadační jmění přitom nesmí být po dobu trvání nadace zcizeno, je určeno k
permanentnímu investování. O kapitalizaci českých nadací se výrazným, ve světě ojedinělým, počinem
zasloužil i stát, a sice zřízením tzv. Nadačního investičního fondu (NIF), díky kterému do nadačních jmění
vybraných celkem 73 českých nadací doputovalo zhruba 2,5 mld. Kč určených na trvalou podporu českého
nevládního neziskového sektoru.
Podmínky nadací určuje Zákon o nadacích a nadačních fondech (č. 227/1997 Sb.)
Možnost pro neziskový sektor
Nadace či nadační fondy rozdělují finance většinou standardizovaným způsobem na základě grantových
řízení.
Je možné si tedy dle vašich potřeb vybrat nadaci, u které je možné žádat na konkrétní účel/potřebu.
Seznam nadací naleznete ZDE: http://zivot.xf.cz/?inc=seznam_nadaci&stranka=3 nebo
http://www.icm.cz/adresar-nadaci (zde je možno vyhledávat nadace podle předmětu podpory).

ZDE:

V ČR funguje Sdružení Nadací a nadačních fondů – Fórum dárců (www.donorsforum.cz), jejímž členem i
Nadační fond pro podporu církevního školství. Fórum dárců také například řídí kampaň DMS v ČR.
Podle mých zkušeností a znalostí by mohlo být možné pro některé sborové aktivity získat příspěvek od
těchto nadací či nadačních fondů (nadace, které mají přímo ve svém poslání podporu náboženství, jsem
označila hvězdičkou):
 F-nadace* (www.f-nadace.cz) – uzávěrka 4.2.2011, vyhlašuje 5 programů: Podpora sociálně
slabých účastníků vzdělávacích programů; Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací –
externí programy; Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní programy;
Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež; Podpora pořízení evangelizačních materiálů
 Nadace pro radost* (www.nadaceproradost.cz) – program pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže, uzávěrka pravděpodobně březen 2011
 Nadace OKD (www.nadaceokd.cz) – vyhlášení programů 1.2.2011, vyhlašuje 4 programy (pro
sborové aktivity by bylo možné žádat v rámci programu Pro radost), v roce 2009 tato nadace
rozdělila 120 mil Kč!!, celorepubliková působnost, ale 85% je určena pro organizace
z Moravskoslezského kraje
 Česko-německý fond budoucnosti
(http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=5944)
uzávěrka
čtvrtletně
(partnerské projekty), v průběhu srpna (obnova památek ve spolupráci s německým partnerem)
 Grantový program ČSOB a PS – uzávěrka v březnu 2011, zaměřen na rozvoj regionu
 Nadace Vodafone (www.nadacevodafone.cz) – uzávěrka 30.6. a 31.10. – 4 programy, pro církev
se zdá být nejvhodnější program „V pohybu“
 Připoj se (www.pripojse.cz) – uzávěrka 31.3.2011, podpora dobrovolnictví a aktivního zapojení
mladých lidí do komunity, ve které žijí
Možnosti velkých nadací:
 Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz) – Podpora regionů, uzávěrka v průběhu listopadu
 Nadace O2 (www.nadaceo2.cz) – velké a malé granty, podpora práce s dětmi a mládeží, uzávěrka
v průběhu května
Největším firemním dárcem v roce 2010 byla skupina ČEZ, která darovala více než 374 mil. Kč (podle CSR
Fórum 6/2010).

S přáním prožití pěkných Vánoc a dobrého vstupu do nového roku

Miriam Richterová, fundraiserka

