DOTAZY A ODPOVĚDI XI. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2020
Mohu poslat žádost o grant bez registrace?
Ne, není to možné. K účasti na grantovém řízení je nutná registrace do systému grantového řízení Nadace Sirius
v termínu od 27. 10. do 7. 1. 2020. V rámci registrace Vám bude vygenerováno číslo žádosti a zaslán odkaz k nahrávání
žádosti a příloh do systému grantového řízení.
Jak dlouho trvá registrace ke grantovému řízení?
Přibližně pět minut. Žadatel vyplní registraci a odešle ji, viz Příručka žadatele o grant.
Je možné podat od jednoho subjektu více žádostí?
Ano, je.
Je pak třeba se registrovat ke každé žádosti zvlášť?
Ne, není. Je nutná pouze jedna registrace subjektu ke grantovému řízení.
Je pak třeba u každé žádosti podávat všechny náležitosti?
Ano, je.
Jak dlouho trvá vyplnění hlavičky žádosti v systému grantového řízení a nahrání dokumentu žádosti a příloh?
Přibližně 30 minut, záleží na rychlosti připojení a velikostí souborů. Pro podání žádosti je nezbytné postoupení žádosti
k hodnocení.
Je možné nahrávat žádost a přílohy postupně nebo je třeba nahrát vše najednou?
Ano, žadatelé mají možnost nahrávat jednotlivé dokumenty postupně do termínu uzávěrky přijímání žádostí. Pro
podání žádosti je nezbytné postoupení žádosti k hodnocení.
Je nějak vymezena délka projektů?
Délka projektu není vymezena, měla by spolu s výší podpory odpovídat odůvodněné potřebě realizace plánovaných
aktivit, která má vést ke stanovenému cíli.
Pokud žadatel neuspěje, je možné se přihlásit do avizovaného druhého kola?
Ne, toto není možné. Druhého kola se zúčastní pouze ti žadatelé, kteří budou úspěšní v kole prvním,
a budou předkládat stejný projekt, se kterým uspěli, ovšem rozpracovaný do podrobného projektového záměru.
Je možné podat projekt, na kterém budeme spolupracovat s jinou organizací?
Ano, samozřejmě.
Je možné do partnerství uvést potenciální zamýšlenou spolupráci, i když není smluvně ošetřena?
Ano je, s uvedením této skutečnosti.
Je u projektů požadováno kofinancování?
Finanční spoluúčast (kofinancování) je možná, ale není povinná.
Je nutné, aby projekt měl celorepublikovou působnost?
Ne, celorepubliková působnost není nutná.
Co znamená uzávěrka 1. a 2. kola, kdy máme podat naši žádost?
Žádost se podává do 1. kola. Ti žadatelé, kteří postoupí do druhého kola, podávají žádost do druhého kola na tentýž
projekt.
Může být projekt víceletý?
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Ano, je možné podávat víceleté projekty. Není dáno, že projekt musí být jednoletý.
Podáváme pro 2. kolo novou žádost?
Ano. Na našich internetových stránkách nebo v systému pro grantová řízení si můžete stáhnout příručku pro žadatele
včetně formulářů žádostí pro 1. a 2. kolo. Žádost pro druhé kolo obsahuje detailnější popis projektu.
Je výše žádané částky rozhodující?
Výše částky nerozhoduje, ale musí být relevantní vůči projektu. Určitě nejsou vybírány nejdříve největší anebo
nejmenší částky. Celková hranice grantového řízení je stanovena do výše 20 mil Kč. Hranice na jednotlivé projekty
stanovena není.
Je nutné vázat partnery spolupracující na projektu smlouvou už před začátkem projektu anebo je možné práci s nimi
popsat v případných rizicích?
V době podání žádosti smlouvu s partnery mít nemusíte, ale měli by být popsáni v případných rizicích. Mělo by také
být v projektu uvedeno, jaké organizace máte na mysli a případně přiloženo prohlášení dané organizace.
Je možné z grantu financovat mzdy zaměstnanců, provozní náklady, pronájmy budov apod?
Ano, toto vše lze z grantu financovat.
Jací odborníci budou v grantové komisi?
V grantové komisi je odborník na projektový management, finanční odborník a odborníci z oblasti grantové výzvy.
Je možné v rozpočtu uvádět náklady na odborníky jako DPP? V tom případě do sekce ostatní?
Ano, kolonku můžete přepsat na DPP a vyplnit. Odborníci mohou být zaměstnáni na DPP.
Když nevlastníme Značku spolehlivosti, můžeme se ucházet o grant?
Ano, Značka spolehlivosti není podmínkou.
Jsou v rámci výzvy nějaké finanční limity na nákup služeb jako je u projektů v rámci OPZ?
Finanční limity nejsou stanoveny, ale musí být relevantní vůči projektu. V Příručce žadatele o grant jsou uvedeny
neuznatelné náklady.
Jsou v rámci výzvy mzdové limity (maximální sazby) jako je u projektů v rámci OPZ či ESF?
Mzdové limity nejsou stanoveny, nicméně musí odpovídat obvyklým mzdovým nákladům pro danou oblast.
Musíme dodat doklad o oprávnění osoby, která bude jménem žadatele jednat, pokud bude jednat zástupce
statutárního orgánu?
Ne, tento doklad je nutný pouze v případě, že jednáním je pověřena osoba, která není zástupcem statutárního orgánu.
Je vhodné (či dokonce povinné) v plánovaném projektu obsáhnout všechny navrhované oblasti nebo je možné se
soustředit pouze na některé z nich?
Není nezbytné, aby projektová žádost pokryla všechny oblasti grantové výzvy. Jedná se pouze o konkrétní oblasti, na
které je grantová výzva zaměřena.
Co se rozumí pojmem "děti" - pouze osoby nezletilé, tj. 0-18 nebo i studenti do 26 let věku?
Pojmem děti se rozumí pouze osoby nezletilé nikoli studenti do 26 let věku.
Jaká je tzv. dobrá praxe trvání projektu podpořeného nadací - 12 nebo 24 měsíců nebo déle?
Doba trvání projektu není omezena a měla by se odvíjet od času potřebného k úspěšné realizaci projektu včetně
přípravných a závěrečných prací.
Pokud je jedním z kritérií hodnocení "koncepčnost a systémovost řešení problematiky", jedná se o systémovost na
úrovni ČR nebo nějaké jiné?
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Systémovost řešení dané problematiky na úrovni ČR je žádaná, ale samozřejmě si uvědomujeme, že je zároveň velmi
náročná. V rámci grantového řízení budou zvýhodněny projekty, které svojí mírou k tomuto řešení budou přispívat.
Spadají do Vámi podporovaných cílových skupin také rodiny, ve kterých se vyskytlo zneužívání jiných návykových
látek, než alkoholu?
Grantová výzva není cílena na Vámi definovanou cílovou skupinu - uživatele alkoholových a nealkoholových drog
obecně, ale je zaměřena na děti ohrožené násilím v blízkých vztazích či závažným zanedbáváním. Projektovou žádost
v rámci tohoto grantového řízení lze tedy podat na výskyt tohoto ohrožení v rámci Vámi definované cílové skupiny.
Je možné podat projekt na oblast prevence, případné detekce ohrožených dětí a nasměrování na další navazující
služby.
Ano, grantová výzva je zaměřena na specifickou oblast prevence, včasnou detekci ohrožených dětí a zajištění jejich
podpory, vice zaměření grantové výzvy.
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