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Grantová výzva / 2019 
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota a Česká asociace streetwork vyhlašují grantovou výzvu 

zaměřenou na snížení rizik spojených s malou finanční gramotností klientů nízkoprahových klubů 

pro děti a mládež. Výzva navazuje na seminář Finanční gramotnost. Smyslem výzvy je upevnění 

znalostí získaných díky semináři a možnost prakticky si vyzkoušet hospodaření se svěřenými penězi 

při realizaci vlastního „klientského“ veřejně prospěšného projektu. 

Cíl 

Snížení rizik spojených s malou finanční gramotností klientů nízkoprahových klubů pro děti a mládež. 

Cílová skupina 

Klienti NZDM ve věku 14 až 26 let 

Oprávněné organizace 

O příspěvek mohou požádat pouze neziskové organizace registrované v ČR. Příjemce musí být 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Klientům daného NZDM musí být 14 – 26 let. Nutnou 

podmínkou je absolvování semináře Finanční gramotnost Nadace a ČAS a absolvování alespoň 3 

tematických okruhů s klienty daného zařízení. Tuto skutečnost žadatel doloží při odeslání žádosti 

fotografiemi (fotky, jak v klubu probíráte příslušný tematický okruh). Autorem projektového záměru 

a rozpočtu musí být klienti příslušného NZDM. 

Výše nadačního příspěvku 

Maximální výše požadavku na jednu žádost je stanovena na 20 000 Kč. Dodržení této částky (nebo 

alespoň maximální přiblížení se) je velmi doporučeno. Jinými slovy, nežádejte na výrazně nižší částky. 

Rádi vyčerpáme všechny prostředky.  

Uznatelné náklady 

Finanční dotace může být využita na pořízení materiálu a nákup služeb potřebných k realizaci 

projektu. Finanční dotace nesmí být použita na mzdy či nákup odměn pro osoby participující na 

projektu. 

Délka projektu 

Max. 6 měsíců 

Začátek projektu 

(nejdříve) od 1. března 2019 (dle ukončení realizace vzdělávání v NZDM), nejpozději 1. června 2019 

Další podmínky 

1. Projektovou výzvu vypisuje Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota. Řádným vyplněním a 

odesláním projektové výzvy nevzniká žadateli právní nárok na obdržení žádané dotace. 
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2. Cíl projektu musí mít veřejně prospěšný charakter nebo pozitivní dopad na komunitu. 

Předmětem projektu může být pořízení, instalace nebo vybudování veřejně prospěšného 

materiálu či zařízení, odstranění současného nežádoucího stavu věcí nebo jejich dopadu, změna 

nebo přestavba současného nežádoucího stavu věcí nebo jiná akce, která bude mít veřejně 

prospěšný charakter či pozitivní dopad na komunitu. Předmět projektu může být materiální i 

nemateriální povahy. 

3. Vybraní žadatelé budou kontaktováni a bude s nimi sepsána smlouva o poskytnutí finanční 

dotace na realizaci projektu. Smluvní stranou a příjemcem dotace může být pouze na projektu 

participující NZDM. 

4. Vybrané projekty musí být realizovány v období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 (max. 6 měsíců), a 

to včetně závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dle požadavků vyhlašovatelů. 

5. Žadatel řádným vyplněním a odesláním projektové výzvy dává Nadaci Komerční banky, a.s. – 

Jistota souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů aktivit spjatých s projektem od výběru 

žadatelů a podpisu smlouvy, během realizace až po ukázky užívání předmětu projektu.  

6. Během realizace vybraných projektů má žadatel povinnost průběžně informovat vyhlašovatele o 

průběhu realizace a zasílat komentované fotografie, které budou publikovány na sociálních sítích. 

Podmínkou tedy je, že s touto prezentací budete souhlasit. Na fotografiích požadujeme 

především zachycení změny, kterou projekt řeší a průběh realizace. Naopak respektujeme 

anonymitu klientů. 

Harmonogram výběrového řízení 

Pokud jste absolvovali seminář Finanční gramotnost, a to i s klienty klubu, společně vyplňte krátký 

formulář projektového záměru, který odešlete obratem po ukončení vzdělávání v NZDM (nejpozději 

však do 13. února, 20. března, 17. dubna anebo do 22. května 2019 na adresu jiri_kocourek@kb.cz 

Výsledky budou oznámeny průběžně, nejpozději 11. června 2019. 

Konzultace možné zde 

www.nadacejistota.cz/kontakt/  
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