GRANTOVÝ PROGRAM OC NISA
2019
CÍLE PROGRAMU
OC NISA je liberecké obchodní centrum, které se snaží stát vždy blízko svým zákazníkům.
Uvědomujeme si naši pozici velkého obchodního centra, a proto chceme být obyvatelům
Libereckého kraje a blízkého okolí dobrým sousedem a uspokojovat je ve všech směrech. I z toho
důvodu jsme se rozhodli využít našich prostředků a otevřít v pořadí již pátý grantový program.
Hlavním cílem programu je podpořit iniciativu místních obyvatel, kteří chtějí něco změnit, zlepšit
nebo nově vybudovat, a ovlivnit tak místní komunitu a podpořit vzájemné přívětivé vztahy a soužití.
OC Nisa věnuje jedné či více organizacím finance, které mohou uplatnit na část nebo celý svůj projekt
či provoz.
Ideálním projektem tohoto programu může být ten, který podpoří práci místních komunit a bude
usilovat o podporu mezilidských vztahů v daném místě, nebo projekt zaměřující se na děti, dětské
spolky a volnočasové aktivity, ale třeba i projekt snažící se o záchranu kulturního a přírodního
dědictví regionu. V rámci zadání grantového programu specifikujeme pouze oblasti, kterých by se
projekt měl týkat. Konkrétní téma projektu necháváme na iniciativě a originalitě samotných žadatelů.
Vzhledem k tomu, že si klademe za cíl podpořit místní komunitu, preferujeme projekty týkající se
okresu Liberec.

PODMÍNKY GRANTU
Oprávnění žadatelé
- České nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,
- příspěvkové organizace,
- obce a sdružení obcí,
- jednotlivci.
Příklady podporovaných projektů
- Projekty zaměřené na práci místních komunit a jejich soudržnost,
- dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace,
- vzdělávací, ekologická, humanitární, charitativní činnost,
- záchrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu.
Nelze podpořit projekty typu
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Projekty, které nemají trvalejší dopad na místní komunitu,
komerční akce a projekty jako jsou festivaly, koncerty, výstavy a přednášky,
projekty bez vazby na konkrétní lokalitu,
projekty zaměřené na propagaci ideologií a politických stran,
projekty směřující či podporující potlačování práv a svobod.

Forma podpory
OC Nisa poskytne finanční grant v maximální výši 150 000 Kč. Poskytnutá částka může být použita na
pokrytí investic a provozních nákladů. Projekt Nisa, s.r.o. si vyhrazuje právo vybrat více projektů a
celkovou sumu 150 000 Kč rozdělit více organizacím.
Doba realizace
Projekt by se měl uskutečnit v období od 1. června 2019 do 31. března 2020. Grant nelze získat na již
uskutečněnou akci. Projekty musí být započaté nejpozději do 31. prosince 2019.

NÁVOD PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost o grant musí být podána v tištěné i elektronické verzi na předepsaných formulářích
(dostupných na www.nisaliberec.cz) se všemi požadovanými přílohami.
Tištěnou verzi žádosti o grant spolu se všemi náležitostmi je třeba zaslat poštou (rozhoduje datum
poštovního razítka) na adresu: Obchodní centrum Nisa, České Mládeže 456, 460 03 Liberec, případně
ji na stejné adrese odevzdat osobně. Obálku označte heslem „GRANT OC NISA“.
Zároveň je třeba zaslat (nejpozději do půlnoci v den uzávěrky) elektronickou verzi žádosti se všemi
náležitostmi na adresu: marketing@nisaliberec.cz. Předmět emailu „GRANT OC NISA“.
-

-

Formulář žádosti o grant (ve formátu .doc/.docx) a formulář rozpočtu projektu (ve formátu
.xls/.xlsx) pojmenujte heslem „GRANT OC NISA“ a názvem své organizace (např. GRANT OC
NISA_Jedlička).
Přílohy doručte ve formátu .jpg, .pdf apod. a pojmenujte je zkratkou P1-P7.

V žádosti je třeba specifikovat:
- popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu, dopad na místní komunitu,
- rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady,
- zdroje financování a vyčíslený požadavek na GRANT OC NISA,
- výčet zaměstnanců zapojených do projektu a specifikace formy jejich angažovanosti, popř.
dopadu na ně a jejich rodiny.
Součástí žádosti musí být také povinné přílohy:
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statut, stanovy nebo zřizovací listina organizace (neplatí pro obce) – stačí neověřená kopie –
P1,
doklad o přidělení IČ – stačí neověřená kopie nebo otisk razítka MV ČR – P2,
v případě projektů, které se týkají úpravy nebo zásahu do určitého objektu nebo pozemku
(např. výsadba stromů, obnova památky atd.), přiložte také:
o výpis z katastru nemovitostí – stačí neověřený doklad stažený s internetu – P3,
o písemný souhlas vlastníka s realizací projektu či smlouvu o pronájmu, užívání či
výpůjčce, pokud z ní souhlas vlastníka vyplývá (nutné pouze v případě, že žadatel o
grant není vlastníkem) – P4,
o 3-6 fotografií současného stavu daného místa – P5,
o mapu s vyznačením území, kterého se projekt týká – P6,
o vyjádření dotčených orgánů, pokud ze zaměření projektu vyplývá, že je toto povolení
podmínkou úspěšné realizace projektu v daném období – P7.
k žádosti je možné doplnit další nepovinné přílohy jako například propagační či informační
materiály o organizaci, prohlášení partnerských organizací apod.

Uzávěrka pro podávání žádostí o grant je 30. dubna 2019. Jeden žadatel může přihlásit jen jeden
projekt.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI
Uzávěrka zaslání žádosti o grant je 30. dubna 2019.
O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 10. června 2019.
Hodnotící kritéria
Vyhodnocení nabídek zadavatele bude založeno především na následujících kritériích:
-

-

-

schopnost společnosti vyhovět požadavkům stanovených v tomto dokumentu – 50 %,
o soulad projektu se zaměřením programu,
o cíle projektu,
originalita, efektivita, reálný přínos pro cílovou skupinu – 30 %,
o invence a autentičnost projektu,
o jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem,
o dopad projektu na prostředí a život dané komunity,
profesní zkušenosti, reference a dobré jméno poskytovatele – 20 %,
o historie organizace,
o předchozí projekty.

Důvody vyloučení z grantového programu
- Žádost byla podaná po datu uzávěrky,
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žadatel či předmět žádosti nesplňují zaměření a podmínky programu,
chybí tištěná nebo elektronická verze žádosti,
chybí povinné přílohy,
chybí požadované údaje ve formuláři,
projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.

SMLUVNÍ PODMÍNKY GRANTU
V případě, že projekt v grantovém řízení uspěje, uzavře společnost Projekt Nisa, s.r.o. s organizací,
spolkem či nadací smlouvu o udělení příspěvku z Grantového programu OC Nisa. Grant bude příjemci
poukázán na bankovní účet.
Po skončení projektu je organizace povinna poskytovateli grantu předložit Závěrečnou zprávu o
realizaci projektu včetně vyúčtování, specifikovanou v dokumentu Jak psát závěrečnou zprávu
dostupném na www.nisaliberec.cz.
Informace na závěr
Ještě před tím, než začnete pracovat na žádosti o grant, či kdykoliv v průběhu jejího zpracování,
můžete pro konzultaci kontaktovat OC Nisa Liberec, na jednom z následujících kontaktů:
tel.: +420 481 444 123
e-mail: marketing@nisaliberec.cz
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