Podmínky grantu

• Nadace pojišťovny Kooperativa bude úspěšným žadatelům ze sektoru neziskových organizací působících na území ČR
rozdělovat částku ve výši 1 000 000 Kč na podporu charitativní činnosti.
• Přihlášené projekty se musí zaměřovat na konkrétní řešení zveřejněných témat v grantových řízení.
• Přihlášené projekty musí splňovat následující kritéria:
• jasně a reálně stanovené cíle projektu
• transparentní fungování organizace a dobrá pověst
• aktivity přispívající k celospolečenské změně ve vybrané oblasti
• finanční efektivita a financování z více zdrojů
• jasně definované využití prostředků získaných v rámci grantového řízení
• hmatatelné a měřitelné výsledky
• dlouhodobá udržitelnost projektu
• Veškeré přihlášené projekty projdou nezávislým hodnocením komise grantového řízení.
• Každý žadatel může ke každému tématu grantového řízení přihlásit pouze jeden projekt.
• Žadatel musí být výhradně právnická osoba registrovaná v České republice (obecně prospěšná společnost, spolek, nadace,
nadační fond nebo církevní právnická osoba, obec, příspěvková organizace) působící na území České republiky.
• Žadatel musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně dva roky před podáním žádosti.
• Žadatel musí mít prokazatelné zdroje financování svého provozu na období minimálně jednoho roku od podání žádosti.
• Žadatel se musí o udělení finanční podpory ucházet písemnou formou vyplněním příslušného formuláře.
• Na žadatele nesmí být prohlášen konkurz, nesmí být v likvidaci ani nesmí být v posledních 6 měsíců zamítnut návrh na
prohlášení konkurzu na něj pro nedostatek majetku.
• Žadatel musí spolu s žádostí zaslat výroční zprávu za poslední dva roky (pokud výroční zpráva je, jinak výroční zprávu za
období předcházející a finanční zprávu a zprávu o činnosti za poslední rok).
• Žadatel, který obdrží finanční podporu, již nesmí se stejným projektem opětovně žádat o další finanční podporu.
• Úspěšný žadatel uzavře darovací smlouvu s Nadací pojišťovny.
• Pokud se obě strany nedohodnou jinak a pokud úspěšný žadatel neuzavře smlouvu do 1 měsíce od písemného oznámení o
přidělení finanční podpory, bude jeho žádost zpětně zamítnuta.
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