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Pomozte dětem s návratem do školy 

Sbírka Pomozte dětem, charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a České televize 

vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání projektových žádostí (dále Pořadatelé). 

“Řadu dětí, které nemají plnohodnotné sociální, rodinné nebo ekonomické zázemí, zasáhlo uzavření škol 

velmi silně. Chyběly jim finanční prostředky, podpora, pomoc, které by potřebovaly pro to, aby se zapojily 

do vzdělávání na dálku. Návrat do školy pro ně nyní bude o to těžší. Můžeme jim to usnadnit díky doučování, 

kroužkům, asistenci či školním pomůckám. Pomozte dětem, které to nemají v životě jednoduché, vrátit se 

do školy.” 

Cíl grantové výzvy 

Cílem mimořádné výzvy je usnadnění vstupu znevýhodněných žáků, jejichž rodiny byly zasaženy 

koronavirovou krizí do škol. Oblasti podpory se specializují na doučování, kroužky pro děti, asistence, nákup 

školních pomůcek.  

 

Termín vyhlášení výzvy 24. 08. 2020 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí 30. 08. 2020 

Minimální výše grantu 5 000 Kč 

Maximální výše grantu 5 000 Kč/1 dítě 

Zahájení realizace projektu                                     08. 09. 2020 

Konec realizace projektu                                        31. 03. 2021 

 

Obecné podmínky výzvy 
● Žadatelem jsou organizace, které jsou následující právní formy:  Spolek, Ústav, Obecně prospěšná 

společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, 

Pobočný spolek. 

● Žadatel musí být registrován jako následující sociální služba: nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, terénní program pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

● Pořadatelé výzvy si vyhrazují právo předčasně ukončit, zrušit či prodloužit grantový proces 

v případě nečekaných událostí. 
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●  

Podmínky žádosti 
● Projektová žádost musí být podána skrze Grantový systém NROS. 

● Projektová žádost musí být vyplněna na určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS. 

● Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem ve věku 6 - 15 let, které žijí v České 

republice a jsou v dlouhodobé aktivní spolupráci s NNO. 

● Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte. 

● Každá organizace může do výběrového řízení podat žádost až na 10 dětí v rámci 1 žádosti (1 dítě 

= 1 příloha žádosti). 

● Maximální a minimální výše nadačního příspěvku na 1 dítě je 5 000 Kč. 

● Lze žádat o finanční příspěvek POUZE na tyto věci 

○ Osobní asistence nad rámec finanční podpory od státu 

○ Zájmové / volnočasové aktivity, kroužky 

○ Doučování 

○ Příspěvek na materiální vybavení bezpodmínečně potřebné ke školní výuce 

! Ostatní požadavky na financování budou zamítány v rámci celé žádosti na dané dítě. Dávejte si na to proto 

prosím pozor ! 

● Spolufinancování není nutné. 

● Je možné zahrnout nepřímé náklady (tzv. režijní). Tato částka nesmí přesáhnout 5 % z výše 

požadavku na financování Přímých projektových nákladů z nadačního příspěvku. 

● Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky 

realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování 

nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu 

zákonné povinnosti. 

● Projekty s realizací do 6 měsíců. 

● Projektové náklady jsou považovány za oprávněné, pokud splňují všechny níže 

uvedené podmínky: 

○ musí být hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům; 

○ musí být doložitelné příslušnými prvotními a účetními doklady; 

○ musí být uhrazeny nejpozději do předložení závěrečného vyúčtování; 

○ vznikly/započaly v prvním měsíci období realizace projektu vyznačeném ve smlouvě. 

● Mezi oprávněné náklady nepatří DPH, u které organizaci vzniká dle příslušných právních předpisů 

možnost na její vrácení. 

● Žádosti jsou přijímány v termínu od spuštění grantové výzvy až do termínu uzávěrky grantové 

výzvy, která je stanovena na 30. 08. 2020 do 23:50 hodin. 

● Projektové žádosti se podávají na předepsaném Online formuláři a povinných přílohách v 

Grantovém systému NROS. 
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Kritéria hodnocení žádosti 
1. Formální posouzení žádosti  

Žádosti projdou posouzením ze strany Nadace, která kontroluje formální správnost žádostí a ověřuje 

pravdivost uvedených informací. Žádosti, které projdou formální kontrolou, postupují k dalšímu 

hodnocení. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

2. Věcné posouzení žádosti 

O udělení grantové podpory rozhoduje Poradní sbor. Poradní sbor má nejméně 3 členy, z nichž jedním 

zástupce Pořadatelů výzvy, tj. zástupce NROS, zástupce ČT a další členy navrhuje NROS. Poradní sbor 

posoudí jednotlivé žádosti a vybere projekty určené k podpoře. Poradní sbor je oprávněn na základě 

vlastního uvážení upravit finanční příspěvek oproti požadované částce či žádost zcela vyřadit. Na 

poskytnutí grantového příspěvku není právní nárok. Poradní sbor si vyhrazuje právo nerozdělit předem 

určenou finanční sumu v plné výši, pokud neshledá podané žádosti dostatečně kvalitní, a není povinna 

žadateli toto rozhodnutí zdůvodňovat. 

Hodnocení probíhá na základě těchto kritérií/preferencí: 

 Kvalita podané žádosti 

 Zastoupení všech jednotlivých krajů v ČR 

 Poměrové rozdělení peněz do jednotlivých krajů v ČR 

 Provozní a odborná kapacita organizace 
 

3. Závěrečné schválení ze strany Správní rady NROS 

Poradní sbor předkládá Správní radě Nadace vybrané projekty k finálnímu schválení.  

Výsledky výběrového řízení 
Žadatelé budou nejpozději do 8.9.2020po ukončení sbírky vyrozuměni o výsledku grantového řízení e-

mailem. S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. 

Smlouva o nadačním příspěvku 
S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Smlouva 

obsahuje mj. následující náležitosti:  

• rozpočet projektu, tj. celkové projektové náklady (rozpočet je závazný, stejně jako obsah 

projektu, včetně harmonogramu);  

• výši příspěvku a režim plateb;  

• povinnost budoucího příjemce grantu předkládat Nadaci požadované informace;  

• povinnost budoucího příjemce grantu evidovat všechny účetní případy relevantní pro 

vyúčtování projektu odděleným způsobem v rámci účetnictví organizace;  

• způsob hlášení a schvalování obsahových a finančních změn projektu;  

• medializaci projektu.  
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Reporting 
Příjemce grantu se zavazuje zaslat Nadaci zprávy o průběhu realizace projektu (včetně vyúčtování a 

fotodokumentace) v termínech a formátu předepsaném nadací. Nadace prostřednictvím těchto zpráv 

kontroluje realizaci podpořených projektů a čerpání rozpočtů. 

Medializace projektu 
Příjemce je povinen dodržovat pravidla publicity dané výzvy. Příjemce se zavazuje se využít každou 

vhodnou příležitost ke zveřejnění skutečnosti, že Projekt je podpořen z prostředků dané grantové výzvy, a 

to slovním vyjádřením nebo vyobrazením loga. 

 Kontakty 
e-mail: granty@nros.cz, předmět: Kuře s aktovkou 
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