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VZOR ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK 
UPOZORNĚNÍ: Tento dokument slouží pouze jako ukázka struktury on-line žádosti, neboť samotná žádost se podává 

výhradně prostřednictvím vyplnění a odeslání on-line formuláře žádosti. Díky tomuto dokumentu si však můžete udělat 
detailní představu o konkrétních otázkách/požadavcích, které po Vás budeme chtít v samotné on-line žádosti, viz Fond 

OGF: formulář žádosti - 34. otevřené grantové kolo | Ústecká komunitní nadace (komunitninadace.cz)  
 

OGF-034 

 
Informace o žadateli 

NÁZEV PROGRAMU 

 

UNIKÁTNÍ KÓD FORMULÁŘE 

 

ČÍSLO FORMULÁŘE 

 
 

Instrukce pro vyplnění žádosti 

Žádost se ukládá v elektronické verzi kliknutím na tlačítko „Odeslat“ v závěru žádosti. Postup: dokud nejsou vyplněna 

všechna povinná pole na každé z pěti stran formuláře, žádost nelze odeslat ani postoupit na její následující stranu. 

Rozpracovanou žádost si lze uložit a pokračovat v ní později nakliknutím na stejnojmenné tlačítko situované v dolní 

části obrazovky. Po odeslání Vám na email uvedený ve formuláři přijde zároveň potvrzení o jejím doručení včetně 

Vámi vyplněné žádosti v PDF formátu. Nezapomeňte, že žádost musí být kompletně vyplněna a odeslána nejpozději do 

půlnoci v pátek 1. 10.  2021. 

PRÁVNÍ FORMA 

 
 

Identifikační údaje o neziskové organizaci 

NÁZEV ŽADATELE 

 

IČ 

 

ADRESA 

 

ČÍSLO ÚČTU 

 

NÁZEV BANKY 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

 

Fond OGF - 34. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace 

ZADOST-15142354 

OGF-034-001 

Spolek 

Uveďte na tomto místě prosím úplný oficiální název, tak jak je uveden v aktuálním znění vaší zřizovací listiny. 

55211422 

Doručovací adresa neziskové organizace. 

Karla IV. 400/11, Ústí nad Labem 40003 

Prosím vložte kompletní číslo účtu žádajícího subjektu, na který chcete přeposlat nadační příspěvek. 

Uveďte prosím název banky, u které máte vedený účet, na který chcete v případě podpory projektu převést částku 

nadačního příspěvku. 

Karel Nedoma 

https://www.komunitninadace.cz/formulare/fond-ogf-formular-zadosti-34-otevrene-grantove-kolo/
https://www.komunitninadace.cz/formulare/fond-ogf-formular-zadosti-34-otevrene-grantove-kolo/
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FUNKCE STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

 

TELEFON STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

 

E-MAIL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

 
 

Informace o realizátorovi projektu 

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU 

 

TELEFON NA OSOBU ODPOVĚDNOU ZA PROJEKT 

 

E-MAIL NA OSOBU ODPOVĚDNOU ZA PROJEKT 

 
 

Informace o činnosti 

ROK ZALOŽENÍ ŽADATELE 

 

INFORMACE O ŽADATELI 

 

 

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY (URL) 

 

ODKAZ NA FACEBOOK 

 

CELKOVÉ PŘÍJMY ŽADATELE V KČ 
 

Skutečnost roku 2020 Předpoklad roku 2021 

0 0 

 

CELKOVÉ VÝDAJE ŽADATELE V KČ 
 

Skutečnost roku 2020 Předpoklad roku 2021 

0 0 

 
POČET STÁLÝCH/PLACENÝCH PRACOVNÍKŮ ŽADATELE 

 

Skutečnost roku 2020 Předpoklad roku 2021 

Předseda 

731 474 688 

pp@pp.cz 

Jméno a příjmení osoby odpovědné za projekt 

475200600 

petr@komunitninadace.cz 

Rok založení neziskové organizace či v případě neformální občanské iniciativy rok zahájení jejich aktivit. 

Stručně představte činnost a cíle organizace či neformální občanské iniciativy. 

 

Odkaz na web neziskové organizace, neformální občanské iniciativy či projektu. 

Odkaz na facebook neziskové organizace, neformální občanské iniciativy či projektu. 

mailto:pp@pp.cz
mailto:petr@komunitninadace.cz
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(celkem úvazků) (celkem úvazků) 

 
POČET DOBROVOLNÍKŮ PRACUJÍCÍCH PRO ŽADATELE 

 

Skutečnost roku 2020 Předpoklad roku 2021 

(celkem neplacených spolupracovníků) (celkem neplacených spolupracovníků) 

 
POKUD JSTE JIŽ V MINULOSTI REALIZOVALI NĚJAKÉ PROJEKTY, UVEĎTE PROSÍM JEJICH NÁZVY V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE  

 

 

Název projektu 
Období realizace 

(rok) 

Náklady projektu 

v Kč 

Zdroj/původce finančních 

prostředků 

Uveďte maximálně 3 projekty 
   

Informace o projektu 

Informace o projektu 

Následují otázky, které se týkají informací o Vašem projektu. Doporučujeme Vám tyto otázky vyplnit důkladně podle 

přikládaných instrukcí, neboť právě z těchto informací bude hodnotící komise čerpat při posuzování projektů vhodných 

k podpoře. 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 

 

OBLAST PODPORY PROJEKTU - LIDÉ A MÍSTO 

 

NÁZEV PROJEKTU 

 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

 

1. POPIS VÝCHOZÍ SITUACE A CÍLE PROJEKTU 

 
 

2. CÍLOVÉ SKUPINY 

 

3. AKTIVITY A REALIZAČNÍ PLÁN PROJEKTU 
 

 

Měsíc 
Plánovaná 

aktivita 

Čeho tím 

docílíte 

Lidé a místo - Posilování vztahu k místu 

Moje obec, můj kraj, můj domov 

Název projektu byl měl být stručný a výstižný. 

okres Teplice 

1. Popište, kde chcete projekt uskutečnit a na jaký místní problém reaguje. 2. Jakých cílů a změn chcete jeho 

realizací dosáhnout. 3. Proč považujete projekt za důležitý. 

Stručně uveďte, komu je projekt určen s cílem dosažení plánovaných změn v komunitě a kdo bude mít z jeho 

realizace prospěch. Pokuste se odhadnout i počty osob, pro které bude mít realizace Vašeho projektu nějaký přínos, 

či budou do jeho realizace zapojeni. 
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Stručně po jednotlivých krocích popište, jak a kdy (v jakém období) budete 

projekt a jeho plánované aktivity realizovat, čím konkrétně se budete zabývat a 

jak dosáhnete cílů projektu. 

  

 
4. OČEKÁVÁNÍ A PŘÍNOS REALIZACE PROJEKTU 

 

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 

 

6. ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

 

7. SOUVISLOST S JEDNOTLIVÝMI VYHLAŠOVANÝMI KRITÉRII GRANTOVÉHO KOLA 

 
 

Informace o projektu 

JE SOUČÁSTÍ REALIZACE VAŠEHO PROJEKTU RENOVACE STÁTEM CHRÁNĚNÉ PAMÁTKY?  

 

ZAČÁTEK REALIZAČNÍHO OBDOBÍ PROJEKTU 

 
 

KONEC REALIZAČNÍHO OBDOBÍ PROJEKTU 

 

ANOTACE PROJEKTU (K DISPOZICI MAX. 500 ZNAKŮ) 

1. Pojmenujte konkrétní změny oproti výchozí situaci, kterých plánujete realizací projektu dosáhnout a jaké 

výsledky, výstupy a další přínosy v rámci projektu očekáváte. Popište i očekávané kvalitativní změny v myšlení, 

chování a jednání u všech uvedených cílových skupin. 2. Co/jaký stav má dle Vás po zakončení projektu nastat, 

abyste jeho realizaci považovali za úspěšnou? 

Sdělte nám, kdo bude projekt realizovat včetně uvedení partnerů a jejich rolí a množství zapojených dobrovolníků. 

1. Co uděláte, abyste zajistili udržitelnost projektu a jeho výsledků i do budoucnosti? 2. Jakým způsobem zajistíte 

financování projektu/aktivit po vyčerpání nadačního příspěvku. 3. Je-li to relevantní, tak jaká opatření chystáte k 

zajištění větší odolnosti Vaší organizace/iniciativy před obdobnými mimořádnými událostmi typu pandemie COVID- 

19, tak aby byla zachována kontinuita a dostupnost Vámi poskytovaných aktivit a služeb. 4. Je-li to relevantní tak, 

jak zajistíte následnou péči o nově vytvořené místo, prostranství či památku. 

Stručně a jasně charakterizujte soulad projektu s vyhlášenými třemi přístupovými kritérii grantového programu: 

 
1. Názorně popište, jak se realizací projektu přispěje k posílení vztahu lidí k místu a jakých pozitivních změn v tomto 

ohledu bude dosaženo oproti výchozímu stavu před zahájením realizace projektu: 

 

 
2. Názorně popište, jak se realizací projektu přispěje k budování lidské vzájemnosti a jakých pozitivních změn v 

tomto ohledu bude dosaženo oproti výchozímu stavu před zahájením realizace projektu: 

 

 
3. Názorně popište, jak se realizací projektu přispěje k dlouhodobé udržitelnosti místní komunity a jakých 

pozitivních změn v tomto ohledu bude dosaženo oproti výchozímu stavu před zahájením realizace projektu: 

Ne 

01.01. 2022 

31. 12. 2022 
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Finanční rozpočet projektu 

Pro zpracování rozpočtu projektu použijte šablonu v podobě excelové tabulky, kterou ke stažení najdete na webové 

stránce nadace v sekci žadatel - výzvy k podání žádosti. viz 

https://www.komunitninadace.cz/zadatel/grantova-kola-a-vyzvy/   

PROSTOR PRO NAHRÁNÍ ROZPOČTU V PODOBĚ EXCELOVÉ TABULKY 

 

MÍSTO PRO POZNÁMKY K ROZPOČTU 

 

VÝŠE ŽÁDANÉHO NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD NADACE 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY PROJEKTU 

 
 

Povinné přílohy 

POVINNÉ PŘÍLOHY K NAHRÁNÍ 

 
 

Nepovinné přílohy 

Uvítáme, když k elektronické žádosti připojíte i nepovinné přílohy například ve formě fotografií vztahujících se k 

Vašemu projektu či předcházejícím aktivitám, prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním a/nebo 

finančním podílu na projektu, doporučení k projektu, poslední výroční zprávu organizace apod. 
 

Čestné prohlášení 

 
Závěrečná prohlášení 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Stručně a výstižně na tomto místě představte Váš projekt včetně toho, co v něm chcete dělat a jakých změn jeho 

realizací dosáhnout. POZNÁMKA: v tomto znění bude projekt prezentován na veřejnosti a nabízen k podpoře 

případným dárcům. PŘÍKLAD: Neformální skupina občanů s názvem "Za lepší Kocandu" z okrajové části Litoměřic 

chce zapojit místní obyvatele do opravy zdejšího zanedbaného hřiště a přispět tím k navázání dobrých sousedských 

vztahů a aktivizaci místních k péči o své okolí. 

34.OGK_Rozpou010det-projektu_nu00e1zev-u017eadatele.xlsx 

Uveďte, jakékoliv poznámky či připomínky k rozpočtu. (u položek rozpočtu, které nemají přímou vazbu na realizaci 

projektu, prosím automaticky odůvodněte jejich potřebu a popište, jak přispějí k udržitelné činnosti žadatele). 

35 000,00 Kč 

50 000,00 Kč 

     Vše podstatné najdete na závěr dokumentu „Pravidla grantového kola“ v sekci „Náležitosti žádosti o nadační 

příspěvek“ 

Ano 

Prostor pro vložení odkazu na nepovinné přílohy, například na úložiště fotografií, webové stránky, Facebook, apod. 

http://www.komunitninadace.cz/zadatel/grantova-kola-a-vyzvy/
https://www.komunitninadace.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/22-23ed2be7e2b820e53d98e8081fa0146e/2020/08/33.OGK_Rozpou010det-projektu_nu00e1zev-u017eadatele.xlsx

