Nadace člověk člověku

Grantová pravidla Nadace člověk člověku
(dále jen „Nadace“)
vyhlášená správní radou dne 12.5.2022
Tato grantová pravidla blíže specifikují podmínky udělování nadačních
příspěvků upravené statutem Nadace, zejména čl. 8 statutu.
Čl. 1
Příjemci nadačních příspěvků
1.1 Nadace poskytuje nadační příspěvky za předpokladu, že tyto budou použity výhradně
k obecně prospěšným účelům odpovídajícím poslání Nadace dle jejího statutu.
1.2 Nadační příspěvek může být přidělen:
- právnické osobě, a to spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu, nadaci nebo
nadačnímu fondu,
- fyzické osobě.
Čl. 2
Žádost o nadační příspěvek
2.1 Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě písemné žádosti.
2.2 Žadatel, právnická osoba, předloží spolu se žádostí výpis o své registraci.

Čl. 3
Schvalování a poskytování nadačních příspěvků
3.1 Na nadační příspěvek neexistuje právní nárok a o jeho udělení rozhoduje výhradně
správní rada Nadace.
3.2 V průběhu vyhodnocování žádosti má Nadace právo vyžádat si od žadatele další
dodatečné podklady nutné pro řádné posouzení. Nadace není povinna sdělovat důvody
zamítnutí žádosti.
3.3 Nadační příspěvek je vždy udělen na základě smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního
příspěvku (dále jen „smlouva o příspěvku“). Prostředky poskytnuté Nadací lze použít
výhradně k účelu stanovenému ve smlouvě o příspěvku a žadatel se podpisem smlouvy
o příspěvku zavazuje k souhlasu s kontrolou správnosti použití přidělených
prostředků.
3.4 Použije-li příjemce nadačního příspěvku nadační příspěvek v rozporu s účelem
stanoveným smlouvou o příspěvku, může být příjemce vyzván Nadací k vrácení
nadačního příspěvku.
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3.5 Pokud o to Nadace požádá, má příjemce nadačního příspěvku povinnost předložit
Nadaci závěrečnou a průběžnou zprávu. V případě neschválení průběžné či závěrečné
zprávy má Nadace právo neposkytnout příspěvek či jeho část a/nebo žádat o vrácení
již poskytnutého příspěvku či jeho části.
Čl.4
Udělování příspěvků právnickým osobám v rámci Grantových řízení
4.1 Právnickým osobám je nadační příspěvek udělován zpravidla v rámci vyhlášených
grantových programů (dále jen “Grantové řízení“). Grantová řízení jsou
vyhlašována správní radou Nadace, a to zejména na internetových stránkách
Nadace.
4.2 Žádost o nadační příspěvek podaná v rámci Grantového řízení musí být učiněna na
předepsaném formuláři a v souladu se všemi pravidly a podmínkami příslušného
Grantového řízení.
4.3 Nadace vede evidenci všech přijatých žádostí a provede jejich formální kontrolu.
Žádost, která nesplňuje formální náležitosti, může být z dalšího řízení vyřazena.
4.4 Za nesplnění formálních náležitostí se považuje zejména:
Podání žádosti po datu uzávěrky Grantového řízení;
V žádosti nejsou vyplněny požadované údaje nebo chybí požadovaná příloha
či přílohy žádosti;
Žádost postrádá informaci/e nezbytné pro její věcné posouzení.
4.5 Žadatelé, jejichž žádost byla Nadací schválena, budou nejpozději do 3 měsíců od
data uzávěrky o tomto informováni písemně nebo oznámením na internetových
stránkách Nadace.
Čl.5
Udělování příspěvků právnickým osobám mimo Grantové řízení
5.1 Nadační příspěvek může být právnickým osobám udělen výjimečně i mimo
vyhlášené Grantové řízení.
5.2 Nadace má právo se k žádostem podaným mimo vyhlášené Grantové řízení
nevyjadřovat.

Schváleno správní radou Nadace člověk člověku v Praze dne 12.5.2022
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