
 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
 

před uzávěrkou příjmu žádostí do 34. otevřeného grantového kola v rámci programů 

 

LIDÉ A MÍSTO – POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 

 

LIDÉ S LIDMI – BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 

 

LIDÉ K BUDOUCNOSTI – SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI 

 

 

1. Na úvod několik informací k cílům grantových programů… 
Všem potenciálním žadatelům vřele doporučujeme, aby se před zahájením příprav svého projektu 

pozorně seznámili s cíli vyhlášených grantových programů uvedených v Pravidlech pro získání nadačního 

příspěvku. Grantové programy představují všechny tří pilíře současné grantové podpory nadace, jež 

dohromady tvoří současný grantový rámec nadace viz.“co nadace podporuje“.  

 

V kontextu současného grantového rámce lépe pochopíte, že cílem naší nadace není podporovat 

samotné neziskové organizace a jejich činnost, ale že jde o podporu pouze takových jejich aktivit, 

v kterých přijdou s dobrými nápady a nabídkou rozumných a efektivních řešení místních 

priorit/problémů vedoucích k pozitivní změně v životě místní komunity. A protože vnímáme, že rozvoj 

komunity je nejefektivnější, je li založen na trvalých vztazích mezi lidmi žijícími v dané komunitě, 

očekáváme od Vás, že bude Vaším hlavním cílem v našich grantových programech přispět zejména ke 

změně chování lidí žijících v místních komunitách a změně jejich vzájemných vztahů. Proto tomu 

prosím uzpůsobte i přístup v plánování a realizaci Vašeho projektu. V tomto ohledu doporučujeme na úvod 

si nejdříve promyslet, jak byste chtěli, aby Vaše komunita v dané oblasti vypadala a co je třeba vylepšit 

tímto projektem, abyste byli schopni přispět či dosáhnout ve vaší komunitě požadované změny.  

Uvedeme li na závěr příklad, tak nadaci nejde primárně o to, aby vykazovala, kolik míst k setkávání 

přispěla vybudovat či kolik vzdělávacích seminářů a dalších aktivit realizovat, ale nakolik se prostřednictvím 

vybudovaného zázemí či uskutečněných počinů přispělo či podařilo změnit daná místa, a zejména život 

v nich, tak aby se v nich místní lidé cítili příjemně, byli na ně i na sebe za to, co pro jejich oživení a zlepšení 

udělali, hrdí a jednali natolik uvážlivě a citlivě k sobě a svému okolí, aby to co se jim podařilo, přispělo 

k dlouhodobé udržitelnosti místní komunity.  

 

2. Otázky k  oblastem podpory… 

 

Díval jsem se v grantové výzvě na ty tři řádky, kterými popisujete každou oblast podpory, jež jste vyhlásili. 

Ale neumím si pod nimi nic moc konkrétního představit. Dočtu se někde víc, co je jejich obsahem? 

 

Ano, nebojte se, pro každou ze čtyř oblastí podpory je formou přílohy k vyhlášení k dispozici na webu jejich 

podrobné obsahové vymezení. Zde se dozvíte více o tom, o co v každé oblasti podpory jde a na co reaguje. 

Vzhledem k tomu, že byly jednotlivé vyhlášené oblasti podpory identifikovány na základě výstupů 

z průzkumu problémů viděných očima téměř stovky lidí žijících v tomto regionu (s názvem „100 problémů – 

https://www.komunitninadace.cz/zadatel/co-nadace-podporuje/


100 příležitostí pro ústecký region“), najdete v těchto dokumentech i řadu praktických či ilustrativních 

příkladů možných aktivit a opatření, kterými se dá přispět v rámci jednotlivých oblastí podpory k dosažení 

cílů grantových programů Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti – směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti.   

 

Jsme sdružení se sídlem v Mostě, ale zabýváme se realizací osvětových akcí zaměřených na upevňování 

mezilidských a sousedských vztahů a odkrývání zmizelé historie v oblasti celých Sudet. Můžeme si u Vás 

podat projekt a zažádat si o finanční příspěvek od Vaší nadace?  

 

Do grantového řízení budou přijaty pouze takové projekty, jejichž aktivity přispějí ke zlepšení podmínek 

života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice nebo Ústí nad Labem. To znamená ano, bude li se Váš 

projekt realizovat na území těchto okresů, respektive bude li cíleně zaměřen na dosažení pozitivních změn v 

místních komunitách v rámci tohoto regionu, kterým z jeho realizace vyplyne přímý prospěch.  

 

 

3. Otázky k přístupovým kritériím… 

 

Co jsou to ta přístupová kritéria a jak jsou pro hodnocení projektu důležitá? 

 

Pro hodnocení jsou velice důležitá, proto Vám doporučujeme prostudovat si je nejdříve v pravidlech pro 

získání nadačního příspěvku a ve formuláři v otázce č. 7 a posléze promyslet a následně sestavit Váš projekt 

tak, aby byl se všemi současně v co největším souladu.  A proč? Vyhlášená kritéria totiž definují doporučený 

přístup, respektive další cíle, k jejichž dosažení by měl Váš projekt bezpodmínečně směřovat. Podpořeny totiž 

budou v grantovém řízení pouze takové projekty, do kterých budou tato přístupová hlediska žadatelem řádně 

zakomponována a realizací projektu se podaří přispět k jejich naplnění. V praxi to znamená, že komise bude 

v úvodní fázi hodnocení posuzovat: 

 zda bude prostřednictvím realizace projektu dosaženo změny/cíle v podobě posílení vztahu k místu; 

 zda se s realizací projektu zároveň přispěje k budování lidské vzájemnosti;  

 a zda bude současně projekt koncipován a realizován tak, aby směřoval k  dlouhodobé udržitelnosti 

místní komunity. 

 

Největší obtíže mi v minulém grantovém kole činilo popsat přístupová kritéria a pojmenovat konkrétní změny, 

které nastanou po zakončení projektu. Co mi poradíte? 

 

Na úvod je důležité si uvědomit požadavky této výzvy. Jakmile se žadatel ztotožní s tím, že jsou cíle 

grantového programu obdobně jako přístupová kritéria koncipovány zejména v rovině dosažení 

kvalitativních změn (v přístupu, myšlení, chování a jednání místních lidí, viz výše v reakci na dotaz k cílům 

grantového programu), snáze se mu pak budou stanovovat cíle projektu a změny, které chce jeho 

realizací dosáhnout, stejně tak jako směřovat k naplnění vyhlášených přístupových kritérií.  

 

 

 

 

 

 

 



Zkuste mi prosím osvětlit jednotlivá kritéria, dle kterých by se mělo realizací projektu napomoci k posílení 

vztahu k místu, k budování lidské vzájemnosti a k dlouhodobé udržitelnosti místní komunity? 

 

 Níže pro inspiraci najdete naznačené strategie směřující k dosažení jednotlivých kriterií. 

1. posilování vztahu k místu 

Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat. 

2. budování lidské vzájemnosti 

Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a 

lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské 

vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost. 

3. směřování k dlouhodobé udržitelnosti komunity 

Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme 

přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k 

prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity. 

Tyto široce sdílená tvrzení vzešla z výstupů nadací prováděného místního kvalitativního průzkumu. Takových 

cest je však více a nikoliv jen tato námi doporučovaná. Proto se těšíme, s jakými vlastními strategiemi 

vedoucími ke stejným cílům, můžete přijít vy – žadatelé.  

 

4. Otázky k očekávání a přínosu realizace projektu… 

 

Ve formuláři v otázce č. 4 po nás chcete mimo jiné vědět, k jakým změnám na konci projektu dojde a co 

budeme považovat za úspěch.  Chcete tedy po nás popsat, podle čeho budeme posuzovat, že se realizace 

našeho projektu zdařila? Máme v tomto bodě používat obdobné měřitelné ukazatele, jako jsou užívány v EU 

projektech? 

 

V nových grantových programech klademe důraz na zachycení kvalitativních změn, tedy toho, jak dané 

aktivity proměňují myšlení, chování nebo jednání lidí, komunity. Obdobně proto očekáváme, že i při 

plánovaní, a hlavně při vyhodnocování úspěšnosti Vašich projektů budete klást důraz na zachycení 

kvalitativních změn v myšlení, chování nebo jednání Vašich cílových skupin (osob, na které jsou aktivity 

projektu cíleny).  

Považujeme samozřejmě za důležité pečlivě plánovat i kvantitativní výstupy projektu, tedy skutečnosti, které 

jsou při realizaci projektu pod Vaší přímou kontrolou (počty uskutečněných kulatých stolů, veřejných brigád 

či vzdělávacích akcí a počty účastníků či dobrovolníků zapojených do těchto aktivit atd.)  

Ale zároveň nás zajímají i kvalitativní výsledky, ke kterým Vaše výstupy směřují. Pro porozumění: Tak jako 

výstupem může být dvacet uvařených obědů denně, výsledkem mohou být spokojení strávníci, kteří se k nám 

na obědy budou vracet. Tak jako výstupem může být svépomocně mladými lidmi zorganizovaná akce čištění 

břehů místního potoka, výsledkem může být větší sousedská vzájemnost a zájem místních o okolí, projevující 

se třeba pravidelnou údržbou a péčí o své okolí, netolerancí vůči nepořádku či případnému vandalismu apod. 

 

A pokud už se Vám podaří v plánovací fázi naladit na rovinu výsledků, tedy kvalitativních změn, pokuste si 

stanovit a v otázce č. 4 popsat, jakou změnu vlastně očekáváte a jakou změnu už budete považovat za úspěch. 

K tomu Vám mohou posloužit tři pomocné otázky: 

 jakou změnu očekávám „automaticky“ tím, že naplním plánované výstupy projektu; 

 jakou změnu bych si přál, aby díky naplněným výstupům projektu nastala; 

 jaká změna by mě nadchla (překvapila), kdyby díky naplněným výstupům projektu nastala. 

 



5. Otázky k oprávněným žadatelům a způsobům a výši podpory… 

 

Jsme neformální občanská iniciativa, tedy čtyři kamarádi a chceme společně připravit pásmo sousedských 

akcí pro veřejnost. Protože bude koordinace aktivit a celého projektu časově náročnější, můžeme kolegovi, 

jež tuto část bude mít na starosti, za tuto práci vyplatit odměnu a jak? Zároveň již víme, že budeme pro akce 

potřebovat externě zvukaře. Můžeme ho tedy v rámci projektu jako neformální občanská iniciativa zaměstnat, 

respektive jak ho z nadačního příspěvku správně vyplatit?   

 

Pokud jde o osobní náklady členů Vaší neformální občanské iniciativy (dále jen NOI) spadají tyto položky 

(např. odměna za práci na projektu, náklady na ježdění autem či telefonování atp.) v případě NOI do 

kategorie Osobní náklady. Přestože nevyžadujeme při závěrečném vyúčtování předkládat účtenky, 

doporučujeme, abyste si pro vaše účetnictví projektu zaevidovali výdaje formou výdajového pokladního 

dokladu. 

Chcete-li vyplácet/odměňovat další lidí mimo Váš tým, jako neformální občanská iniciativa (NOI) 

nemůžete nikoho zaměstnat (ani na DPP)!!! Zbývají Vám ale dvě možné cesty: 

 

1. formou fakturace služby 

V případě externího lektora/řemeslníka atp., Vám on vystaví daňový doklad (fakturu). V rozpočtu tato 

položka spadá pod sekci Nemateriálové náklady/služby. Člověk Vám může vystavit fakturu, i když nemá 

živnost. Fakturou se vyjadřuje požadavek vůči druhému, aby zaplatil za specifikovaný úkon, zboží atd. 

určitou částku. Jedná se pouze o doklad o provedení služby. Do 30 000 Kč ročně navíc osoba vystavující  

fakturu příležitostný příjem nemusí danit. Případná povinnost zaplatit daň je na straně fakturující osoby 

jakožto příjemce peněz, ať již živnost má či nikoli. Pokud jde ovšem o pravidelnou (opakující se) činnost, 

bude osoba potřebovat živnostenský list.  

 

2. formou smlouvy o dílo 

Lze uzavřít mezi kýmkoli (i dvěma sousedy). Hodí se pro případ: 

  zhotovení určité věci (není-li na to kupní smlouva) 

 údržba, oprava nebo úprava věci 

  činnost s jiným výsledkem (tvorba počítačového programu, umělecké vystoupení). 

Název smlouvy není rozhodující, smlouvy bývají nazvány jako smlouvy o hudebním vystoupení, o 

uměleckém výkonu apod. Důležité je, aby smlouva měla všechny náležitosti: 

 účastníci smlouvy (objednatel-Vy a zhotovitel-umělec, řemeslník atp.) 

 předmět smlouvy (přesnou specifikaci objednaného díla/výkonu) 

  konečná cena za dílo/výkon bez možnosti dodatečných nákladů atd. 

 závazné termíny (místo a délka vystoupení, datum dodání díla) 

 ujednání pro případ nepředvídaných okolností (zrušení akce, nemoc) 

 smluvní pokuty a sankce za nedodržení předem dohodnutých pravidel 

 možnost odstoupení od smlouvy za porušení či nedodržení smluvních pravidel 

 odpovědnost za vady při předání díla vč. záruční doby na dílo. 

U smlouvy o dílo si každý může ročně přivydělat až 30 000 Kč, neplatí se z toho sociální ani zdravotní 

pojištění a nevzniká tu ani povinnost podávat daňové přiznání. Pokud jde ovšem o pravidelnou (opakující se) 

činnost, bude osoba potřebovat živnostenský list. 

 

 

 



6. Otázky k obsahové struktuře formuláře… 

 

Celkově jsem měl pocit, že se některé sekce formuláře významně prolínají. Když jsem například v otázce č. 7 

popisoval souvislost s jednotlivými kritérii, měl jsem pocit, že jsem v předešlých otázkách na to podstatné již 

odpověděl. Bude problém, když i v mých odpovědích na jednotlivé otázky bude přítomna po obsahové stránce 

jistá průnikovost? 

 

Vaše odpovědi na jednotlivé otázky formuláře se mohou samozřejmě obsahově prolínat a nijak to nesníží 

šance Vaší žádosti o podporu. Naopak, větší problém nastane, když ve zmiňované otázce č. 7 souvislosti 

s vyhlášenými kritérii dostatečně nepopíšete.  Podstatné je zároveň, aby Váš popis zahrnoval i odpovědi na 

dílčí podotázky uvedené v záhlaví každé očíslované otázky a neopomenuli jste například u „popisu výchozí 

situace“ (otázka č. 1) uvést jakých cílů a změn chcete realizací projektu dosáhnout či u „cílové skupiny“ 

(otázka č. 2) kromě její charakterizace specifikovat, a to minimálně odhadem i její velikost atp. 

 

7. Otázky k informacím pro žadatele… 

 

Jak je to s konzultacemi?  Mohu si zavolat pro radu, smluvit si schůzku či Vám zaslat projekt mailem ke 

kontrole?  

 

Individuální osobní či telefonické konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem 

telefonicky dohodnout na období od 1. do 17. září 2021, a to s programovým manažerem panem Petrem 

Veselým, tel. 731 474 577, e-mail. petr@komunitninadace.cz. Od 27. do 30. září 2021 lze projektové záměry 

konzultovat pouze již telefonicky.  

Bohužel neposkytujeme pro žadatele službu v podobě kontroly a připomínkování elektronicky zaslaných 

žádostí o nadační příspěvek. Ze zkušenosti však doporučujeme ozvat se v případě jakýchkoli nejasností či 

dotazů telefonicky, a to ať již v začátku procesu příprav Vašeho projektového záměru nebo v závěrečné fázi 

při vyplňování formuláře žádosti o nadační příspěvek. Prokonzultovat lze po telefonu většinu záležitostí.  

 

8. Otázky k vyplnění a odeslání on-line formuláře žádosti… 

 

Chtěl jsem si on-line žádost projít, abych viděl, co vše mne k vyplnění čeká, ale musel jsem do každého pole 

určeného pro odpovědi nacvakat alespoň pár písmen, aby mne to pustilo na další stránku. Zdržuje to, proč 

to tak máte?  

 

Většina polí v odpovědích je povinně k vyplnění a funguje jako mechanismus Vaší kontroly, aby žadatel 

neopomněl některé z otázek formuláře vyplnit, kvůli čemu, by následně jeho žádost byla vyloučena 

z hodnocení.  

Před první návštěvou formuláře v on-line podobě se však můžete podívat na ukázkový vzor formuláře v PDF, 

který je ke stažení u grantové výzvy.  Díky němu si můžete udělat detailní představu o konkrétních 

otázkách/požadavcích, které po Vás budeme chtít v on-line žádosti v předstihu.  

 

Ještě jsem si on-line formulář pořádně neprošel, ale je mi jasné, že ho nezvládnu vyplnit a odeslat najednou. 

Mohu si ho uložit rozepsaný a pokračovat v něm?  

 

Rozepsaný formulář žádosti si nemůžete stáhnout a uložit do vašeho počítače, ale vracet se k němu za cílem 

jeho dopracování můžete. Rozpracovanou žádost si lze uložit a pokračovat v ní později nakliknutím na 
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stejnojmenné tlačítko situované v dolní části obrazovky u on-line formuláře. Odkaz pro návrat do on-line 

formuláře  si buď okopírujete a uložíte nebo Vám bude zaslat na vámi zadaný email.  

 

Koukal jsem, že v některých otázkách, např. „Aktivity a realizační plán“ je v on-line formuláři jen jeden 

řádek pro odpověď. Co s tím?  

 

V případech, kdy je prostor pro odpovědi rozdělen do sloupečků je v on-line formuláři uveden jen první 

řádek. Za řádkem je však vždy vyobrazen piktogram „plus“, po jehož nakliknutí se Vám automaticky přidá 

další řádek.   

 

V on-line formuláři jsem nenašel slibovanou tabulku pro vyplnění finančního rozpočtu projektu. Poraďte mi!  

 

Šablonu tabulky v Excelu pro vyplnění finančního rozpočtu naleznete ke stažení na www.komunitninadace.cz 

v sekci žadatel/výzvy k podání žádosti na stejném místě jako Pravidla 33. otevřeného grantového kola a další 

podklady. Návod k vyplnění finančního rozpočtu najdete hned vedle tabulky na úvodním listu.  Po 

vypracování rozpočtu si soubor uložte do počítače a před odesláním on-line formuláře ho do něj nahrajte.  

 

Když vyplním celý on-line formulář a žádost tím tlačítkem dole odešlu, jakou budu mít kontrolu, že to 

skutečně k Vám dorazilo?  A hlavně mám obavu, abych o výslednou podobu své žádosti nepřišel!!!   

 

Po odeslání proklikem na tlačítko „Odeslat“ Vám na email uvedený v on-line formuláři přijde zároveň 

potvrzení o jejím doručení včetně Vámi vyplněné žádosti v PDF formátu. 

 

 

9. Nejčastější nedostatky či chyby objevující se v přijatých žádostech… 

 

Termín realizace projektu: často bohužel v této sekci žadatelé chybují, když uvádí začátek realizace svého 

projektu dříve, než je uvedeno v pravidlech pro získání nadačního příspěvku nebo si naopak stanoví termín 

konce realizace později, než je oficiálně v daném dokumentu termín pro dokončení realizace projektů 

stanoven. Pro Vaši snadnou kontrolu jsou v on-line formuláři v sekci termín realizace malými písmeny 

uvedena data, kdy nejdříve je možné Váš projekt zahájit, a zároveň, kdy je ho možné nejpozději dokončit. Při 

stanovení realizačního období Vašeho projektu si prosím dále uvědomte, že jedině v tomto období budete 

oprávněni použít získaný nadační příspěvek a vyčerpat tak darované prostředky. Proto Vám vřele 

doporučujeme naplánovat si v realizačním plánu Vašeho projektu na jeho závěr dostatečnou rezervu na jeho 

dokončení, proplacení, vyhodnocení atd. Náklady vynaložené a/nebo uhrazené před a po termínu realizace 

projektu uvedeném ve Vašem formuláři žádosti o nadační příspěvek nebudou totiž považovány za způsobilé, 

a tedy i uznatelné výdaje. 

 

Anotace projektu: často podceňovaná sekce ve formuláři, které doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.  

A proč je tak důležitá? Anotace je spolu s názvem projektu, jménem žadatele a požadovanou částkou 

předkládána v podobě tzv. „zásobníku projektů“ potenciálním dárcům, kterým jsou projekty garantované 

hodnotící komisí nabízeny k podpoře. Může se tedy stát, že si Váš projekt vybere někdo z firemních či 

individuálních dárců, kterým se zalíbí právě na základě jeho anotace, kterou jim touto cestou poskytnete.   

Doporučujeme Vám proto dát si na zpracování anotace záležet a pokusit se stručně, ideálně ve dvou až třech 

větách a co nejvýstižněji Váš projekt představit, tak aby i nezainteresovaný čtenář pochopil, o co Vám v něm 

jde a co, kde a komu za prospěch přinese.   

http://www.komunitninadace.cz/


 

Název projektu: často se v žádostech objevují projekty s příliš dlouhými názvy, v kterých se žadatel snaží 

shrnout téměř celý projektový záměr.  

Doporučujeme Vám volit si názvy sice výstižné, ale rozhodně vyjádřené co nejkratší formou. Příliš dlouhý 

název je krajně nevhodný při propagaci projektu, nikdo si ho většinou nezapamatuje a neztotožní si Vás 

s ním, nikam se při prezentaci zpravidla nevejde a jsou s ním tak obvykle všude jen potíže. K stručnému 

představení projektu Vám navíc ve formuláři poslouží sekce Anotace projektu.   

 

Na závěr pro inspiraci uvádíme pár doporučených odkazů:  

 

Seznam projektů podpořených nadací v rámci obdobné grantové výzvy v letech 2016-2020 

 

 Podpořené projekty 29 až 33. otevřeného grantového kola 

 

 Videoukázka z průběhu realizace projektu podpořeného v oblasti „Udržitelná budoucnost“ 

Název: Cyklus Re-vize Ústí, Realizátor: platforma ID Ústí nad Labem v čele s Jitkou Žambochovou 

 

 Videoukázka z průběhu realizace projektu podpořeného v oblasti „Tady to žije“ 

Název: Střekov žije, Realizátor: spolek Střekovské matky 

 

 Videoukázka z průběhu realizace projektu podpořeného v oblasti „Moje obec, můj kraj, můj 

domov“ 

Název: Truchlící dívka – symbol pietního místa – hřbitov Všemily, Realizátor: spolek Dolský mlýn 

 

 Videoukázka z průběhu realizace projektu podpořeného v oblasti „Budu dobrý, buďme dobří“ 

Název: Papírnictví z druhé ruky – pojízdná papírová dílna, Realizátor: občanská iniciativa Reformát 

 

 Webové stránky neziskové organizace Antikomplex věnující se tematice Sudet, výchově k občanství 

a vzdělávání pro školy zaměřeném na dialog o minulosti, poznávání místa a budování vztahu 

k němu.  http://www.antikomplex.cz/  

 

 Webové stránky o výchově k občanství jako zdroj inspirace zejména v oblasti podpory „Budu 

dobrý, buďme dobří“ http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=vj--1- 

https://www.komunitninadace.cz/fondy/otevreny-grantovy-fond/o-programu/
https://www.youtube.com/watch?v=BYQqaOtApiE
https://www.youtube.com/watch?v=Sw1grThYals
https://www.youtube.com/watch?v=yvxZ5DKPiJU
https://www.youtube.com/watch?v=f-aJmG61mVg
http://www.antikomplex.cz/
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=vj--1-

