Nadační fond Domácí anděl
Bělehradská 381/126
120 00 Praha 2
IČO: 03888738

INFORMACE PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NADAČNÍHO FONDU
DOMÁCÍ ANDĚL
Nadační příspěvek je možné získat podáním žádosti, kterou najdete na
www.domaciandel.cz a to v aktuálně vypsaných grantových programech.
KDO může žádat:
1.
2.
3.
4.

fyzické osoby
právnické osoby
nestátní neziskové organizace
příspěvkové organizace

ČETNOST ŽÁDOSTÍ
- jeden žadatel může podat více žádostí
- jednomu žadateli může být v rámci jednoho řízení uděleno více příspěvků
PRAVIDLA ŽÁDOSTI o příspěvek nadačního fondu
- příspěvek je přidělován žadateli na základě správně vyplněné Žádosti o
poskytnutí příspěvku nadačního fondu
- Žádost najdete na www.domaciandel.cz nebo si můžete zažádat o zaslání
- Nadační fond přijímá žádosti průběžně
- O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada
- O přidělení nadačního příspěvku bude žadatel písemně informován
- Pro přijetí žádosti je nutné, aby žádost byla vyplněna správně a odpovídala
poslání nadačního fondu
- Pokud nadační fond uzná za vhodné, může si pro své rozhodnutí vyžádat
další podklady, kalkulace nebo odborné posudky
- Nadační fond vede evidenci žádosti o příspěvek nadačního fondu a evidenci
kladných i záporných rozhodnutí
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Vyplněnou žádost pošlete buď prostřednictvím www stránek nebo emailem na
sarka@domaciandel.cz nebo písemně na adresu: Nadační fond Domácí anděl,
Bělehradská 126, 12000 Praha 2
- Nadační fond předloží všechny nevyřazené žádosti k posouzení správní
radě na nejbližším zasedání
- O udělení příspěvku nadačního fondu rozhoduje správní rada
- Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat
- Na poskytnutí příspěvku nadačního fondu není právní nárok. Nadační fond
je oprávněn jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinen
žadateli toto rozhodnutí zdůvodňovat
- Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí správní rady týkající se
jejich žádosti
- Nadační fond je oprávněn na základě vlastního uvážení změnit výši
příspěvku nadačního fondu oproti požadované částce, pokud dodá žadatel
přepracovanou kalkulaci
- Podklady poskytnuté společně se žádosti o nadační příspěvek se žadatelům
nevracejí
- Žádost musí být v souladu se statutem nadačního fondu, který najdete na
www.domaciandel.cz
- Příspěvky nadačního fondu se udělují pouze pro žádosti s realizaci na
území České republiky
- Doba realizace 1 žádosti nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců
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PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ s příspěvkem nadačního fondu
- poskytnutý příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který
byl obsahem žádosti a realizovaný v deklarovaném termínu. Termín lze po
dohodě posunout v rozumné míře a s přihlédnutím k závažným důvodům
- poskytnutý příspěvek musí být použit v souladu se statutem nadačního
fondu a s posláním nadačního fondu, se smlouvou uzavřenou mezi
žadatelem a nadačním fondem
- změny v rozpočtu se mohou lišit, pokud neovlivní konečnou částku
poskytnutého příspěvku a je k tomu vážný důvod
- pokud je s poskytnutým příspěvkem nadačního fondu nakládáno jinak, než
v odsouhlašené žádosti, je povinen příjemce příspěvek vrátit a to v míře
neuskutečnitelného plnění
- pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého příspěvku
nadačního fondu, je žadatel povinen toto oznámit nadačnímu fondu
neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví. Lhůta pro vrácení příspěvku
činí 30 dnů ode dne, kdy nadační fond k tomuto úkonu žadatele písemně
vyzve.

SMLOUVA
- nadační fond uzavírá s příjemcem příspěvku nadačního fondu smlouvu o
poskytnutí příspěvku nadačního fondu
- smlouva o poskytnutí příspěvku nadačního fondu obsahuje zejména:
výši přiděleného příspěvku, účel a povinnost žadatele umožnit nadačnímu
fondu průběžnou kontrolu a fotodokumentaci a možnost zveřejnění, pokud
nadační fond uzná za vhodné
-

společně se smlouvou se podepisuje rovněž čestné prohlášení

Nadační fond si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého
příspěvku
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Příjemce nadačního příspěvku nad 50.000,- Kč je povinen dodat Nadačnímu
fondu závěrečnou zprávu do 1 měsíce od ukončení.
Nadační fond si může vyžádat provedení nezávislého auditu podpořeného záměru
a má právo si určit auditora.
Nadační fond může obdarované zveřejnit na svých propagačních materiálech a
www stránkách

