GRANTOVÁ PRAVIDLA
Nadace Sirius
(dále jen „Nadace“)

1.
Působnost
1.1

Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních
příspěvků Nadace (dále jen „Grantová pravidla“).

1.2

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s účelem, ke kterému byla zřízena, nadační listinou a
se svým statutem. Nadační příspěvky se přiznávají na základě výběru ze žádostí žadatelů
vyhotovených podle pravidel výběrového řízení pořádaného na základě těchto Grantových pravidel
(dále jen „grantové řízení“). To však nevylučuje, aby Nadace poskytla nadační příspěvky i mimo
grantové řízení.

1.3

Nadace vyhlašuje grantové řízení na poskytnutí nadačního příspěvku dle svého uvážení a
rozhodnutí správní rady Nadace, a to zpravidla jednou ročně. V oznámení o vyhlášení, které schválí
správní rada Nadace, budou uvedeny základní podmínky příslušného grantového řízení (dále též
„grantová výzva“).

1.4

Grantové výzvy Nadace zveřejní na svých internetových stránkách a případně ještě dalším vhodným
způsobem.

1.5

V případě jakýchkoli rozporů mezi grantovou výzvou a Grantovými pravidly, se řídí dle ustanovení
Grantových pravidel.

1.6

Tato Grantová pravidla se nevztahují na projekty, kdy Nadace rozhodne o poskytnutí nadačních
příspěvků mimo grantové řízení.

2.
Základní podmínky pro účast v grantovém řízení
2.1

Žadatel musí svou žádost o nadační příspěvek poskytovaný na základě grantového řízení (dále též
„grant“) podat v termínech a za dodržení podmínek uvedených v příslušné grantové výzvě a
v těchto Grantových pravidlech (dále též „žádost o grant“).

2.2

Žadatel o grant musí Nadaci dodat:
(a) vyplněný formulář „Žádost o grant“ vztahující se k dané grantové výzvě;
(b) povinné dokumenty vyplývající z těchto grantových pravidel a z příslušné grantové výzvy;
(c)
doklad o oprávnění osoby, která bude jménem žadatele jednat;
(d) potvrzení o registraci žadatele v příslušném rejstříku;
(e) doklad o přidělení IČ (pokud nevyplývá z potvrzení o registraci v příslušném rejstříku);
(f)
výroční zprávu/účetní závěrku za poslední 2 účetní období;
(g) v případě, že žádost o grant bude obsahovat osobní údaje jakýchkoli třetích osob, doloží
originál písemného souhlasu takových osob se zpracováním jejich osobních údajů
v souvislosti s grantovým řízením a případným schválením grantu; a
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(h)

doklad o finanční spoluúčasti třetího subjektu (spolufinancovatel) v případě, že Nadace má
být spolufinancovatelem projektu, na který se grant žádá a pokud žadatel může v době
podání žádosti tento doklad zajistit. Pokud žadatel nemůže doklad zajistit v době podání
žádosti, bere na vědomí, že grant bude poskytnut až po doložení tohoto dokladu.

2.3

Žádost o grant musí obsahovat přesné vymezení účelu, na který bude grant (bude-li Nadací
poskytnut) použit, s tím, že takový účel musí odpovídat účelu Nadace, jejímu statutu a grantové
výzvě.

2.4

V žádosti o grant musí žadatel doložit:
(a) že veškeré prostředky poskytnuté jako grant budou použity přímo na náklady na realizaci
projektu uvedené v žádosti o grant, a nikoli na náklady související (blíže vymezené v grantové
výzvě)
(b) subjekt nebo subjekty, v jejichž prospěch bude projekt, na který se grant žádá, realizován,
pakliže nejde o projekt výlučně ve prospěch žadatele;
(c)
jakým způsobem budou financovány náklady související s projektem, na který se grant žádá.

2.5

Podáním žádosti o grant žadatel souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů
uvedených v žádosti o grant a s tím, že Nadace má právo uveřejnit informace o něm, jeho žádosti a
o projektu, na který grant žádá.

2.6

Správní rada Nadace si může vyžádat další podklady potřebné pro posouzení žádosti o grant, a
v takovém případě je žadatel povinen tyto podklady poskytnout ve lhůtě stanovené správní radou.

2.7

Způsob podání žádosti o grant je oznámen v grantové výzvě.

2.8

Termín uzávěrky podávání žádostí je oznámen v grantové výzvě. Žádosti o grant zaslané po termínu
uzávěrky budou vyřazeny z grantového hodnocení.

3.
Schvalování grantů
3.1

Neúplné žádosti o grant, pozdní žádosti a žádosti neodpovídající grantové výzvě nebo těmto
Grantovým pravidlům Nadace může bez dalšího vyřadit.

3.2

Nadace všechny nevyřazené žádosti o grant předloží k posouzení své správní radě.

3.3

O udělení grantů rozhoduje správní rada Nadace na základě doporučení grantové komise, která je
vytvořena pro každé grantové řízení a která posuzuje žádosti žadatelů. Rozhodnutí správní rady je
konečné a nelze se proti němu odvolat.

3.4

Nadace je oprávněna požadovanou částku uvedenou v žádosti o grant snížit dle vlastního uvážení.
V takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu (Smlouvy o
poskytnutí nadačního příspěvku) Nadaci prokázat, že:
(a) případná nižší částka grantu bude dostačující pro realizaci ucelené části projektu, pro nějž o
grant žádal; v takovém případě musí ještě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku předložit upravený projekt, rozpočet projektu a další dokumenty vyžádané Nadací.
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3.5

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i
všechny žádosti o grant odmítnout a toto odmítnutí není povinna žadateli (žadatelům)
zdůvodňovat.

3.6

Kritéria, k nimž Nadace přihlíží při posuzování projektů, budou uveřejněna vždy v příslušných
grantových výzvách.

3.7

Žadatele, jehož žádost nebyla schválena, informuje Nadace písemně nejpozději v termínu udaném
v harmonogramu grantového řízení v dokumentu grantová výzva. Další podrobnosti se žadateli
nesdělují.

3.8

Nadace může zveřejňovat seznam úspěšných i neúspěšných žadatelů o grant.

4.
Pravidla nakládání s grantem
4.1

Grant poskytnutý v rámci grantového řízení bude považován za použitý v souladu s těmito
Grantovými pravidly pouze pokud:
(a) bude použit výlučně na realizaci projektu, který byl definován v žádosti o grant a který
odpovídá účelu Nadace;
(b) fakticky dojde k dokončení projektu, pro který Nadace grant poskytla, a to v době uvedené
v žádosti o grant, jinak v potřebné době s přihlédnutím k povaze projektu; a
(c)
bude použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech, statutu
Nadace, těchto Grantových pravidlech, příslušné grantové výzvě, ve Smlouvě o poskytnutí
nadačního příspěvku uzavřené mezi žadatelem a Nadací a jiných aplikovatelných právních
dokumentech.

4.2

Příjemce grantu je kromě jiného povinen za podmínek 4.3 níže vrátit:
(a) celý poskytnutý grant, pokud (i) nebude použit v souladu s těmito Grantovými pravidly (viz
4.1 výše) nebo (ii) žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu užití grantu nebo (iii) žadatel ve
stanovených termínech nedoloží použití grantu anebo (iv) v jiných případech stanovených
smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku; nebo
(b) příslušnou část poskytnutého grantu zpět Nadaci, v případě, že projekt, resp. jeho ucelená
část (je-li poskytován nadační příspěvek pouze na ni) bude realizovaná s nižšími náklady
oproti rozpočtu předloženému v grantovém řízení; v takovém případě bude vrácena částka,
ve výši úspory proti rozpočtovým nákladům na projekt, resp. jeho ucelenou část.

4.3

V případě, že nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého grantu podle předchozího odstavce,
je žadatel povinen to oznámit Nadaci neprodleně poté, co se o tom dozví. Žadatel je rovněž povinen
vrátit celý, resp. část grantu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jej k tomu Nadace písemně vyzve,
nestanoví-li grantová výzva jinou lhůtu.
5.
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

5.1

O poskytnutí grantu uzavírá Nadace s příjemcem grantu Smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku.

5.2

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku bude navržena Nadací a musí obsahovat alespoň:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
5.3

výši grantu;
popis projektu (včetně jeho účelu a cíle), způsob čerpání grantu a účel, k němuž je grant
poskytován;
dobu realizace projektu, na jehož podporu je grant poskytován;
termín, do kterého je žadatel povinen předložit vyúčtování grantu a doložit využití finančních
prostředků na stanovený projekt v rozsahu požadovaném Nadací;
povinnost žadatele umožnit Nadaci průběžnou kontrolu dokumentace a způsobu užití
poskytnutého grantu;
pravidla nakládání s grantem v souladu s článkem 4 těchto Grantových pravidel;
povinnost žadatele doložit další zdroje financování projektu z jiných zdrojů mimo grant v
případě, že je grant poskytován pouze na část projektu; a
odkaz na použití těchto Grantových pravidel a příslušné grantové výzvy.

Žadatel návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené Nadací
v souvislosti s vyhlášením výsledků příslušného grantového řízení, nejpozději však do jednoho
měsíce ode dne předložení smlouvy k podpisu. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělení
grantu platnosti a Nadace může použít grant jiným způsobem.

6.
Kontrola použití grantu
6.1

Nadace je oprávněna provádět průběžnou kontrolu použití poskytnutého grantu.

6.2

Veškeré změny v projektu podléhají schválení Nadace a musí být nahlášeny nejméně 30
kalendářních dní před jejich předpokládanou realizací prostřednictvím formuláře „Hlášení o
změnách“.

6.3

Žadatel je povinen po ukončení projektu dodat Nadaci vyplněný formulář „Závěrečná hodnotící
zpráva“ v termínu udaném ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

7.
Závěrečná ustanovení
7.1

Za každých okolností platí, že:
(a)
Nadace nehradí žádné náklady či výdaje žadatelů nebo osob s nimi spojenými, které jakkoli
souvisí s příslušným grantovým řízením či jednáním o uzavření Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku;
(b)
pravidla obsažená v Grantových pravidlech, grantové výzvě či v jakémkoli jiném dokumentu
souvisejícím s grantovým řízením, podle kterých má Nadace postupovat, nepředstavují
závazek Nadace vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě postupovat podle zmíněných
pravidel;
(c)
rozhodnutí o přidělení grantu záleží zcela na uvážení Nadace a žádné ustanovení
Grantových pravidel ani grantové výzvy nebude vykládáno tak, aby zpochybnilo toto právo
Nadace;
(d)
Nadace má právo kdykoli zrušit jakékoli grantové řízení nebo rozhodnout o tom, že nebude
přidělen žádný grant, nebo zčásti nebo zcela odmítnout poskytnutí přiznaného grantu, a to i
v případech, kdy již došlo k vyhlášení výsledků grantového řízení; a
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(e)

na přiznání grantu není právní nárok; právní nárok na grant může vzniknout nejdříve až
uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí
grantu sjednaných v takové smlouvě.

7.2

Podáním žádosti o grant na základě těchto Grantových pravidel a grantové výzvy každý z žadatelů
bere na vědomí a souhlasí s tím, co je uvedeno v odstavci 7.1 výše.

7.3

Změnu těchto Grantových pravidel schvaluje správní rada Nadace.

7.4

Grantová pravidla nelze měnit v průběhu grantového řízení.

7.5

Toto znění Grantových pravidel Nadace bylo schváleno správní radou dne 20. června 2008.
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