Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

1. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady, a to českým i zahraničním
fyzickým a právnickým osobám. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s
účelem fondu a za splnění níže uvedených podmínek.

2. Správní rada rozhoduje o přidělení příspěvku na základě žádosti:

-

-

na akce a projekty vyhlášené nadačním fondem. Tato žádost musí být podaná ve
vypsaném termínu. Žádosti přijaté po stanoveném termínu nejsou do konkurzního řízení
přijaty.
na individuální projekt, který je v souladu s cíly a statutem fondu. Žádosti o individuální
nadační příspěvky budou posuzovány na nejbližším zasedání správní rady fondu jak z
hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu.

3. Žádost musí být předložena v písemné formě, musí obsahovat účel, na který je příspěvek
požadován, rozpočet, požadovanou výši příspěvku, předpokládané finanční zajištění a stručné
údaje o žadateli.

4. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu
přiměřenou lhůtu.

5. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, bere se žádost, jako
by nebyla podána.

6. Nadační příspěvky mohou být poskytovány ve formě finančních prostředků či ve formě
movitých předmětů, které slouží ke splnění daného cíle žadatele.
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7. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.

8. Na všechny druhy nadačních příspěvků fyzickým či právnickým osobám je vždy sepsána
smlouva. Smlouva stanoví mimo jiné podmínky k bezpečnému určení konečného příjemce
příspěvku, omezuje další přerozdělování, vymezuje použití nadačního příspěvku a stanoví
termín vyúčtování či jiného doložení užití nadačního příspěvku. V případě nedodržení této
smlouvy příjemcem nadačního příspěvku může nadační fond žádat vrácení nebo náhradu
poskytnutých prostředků.

9. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat,
jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

10. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami
stanovenými fondem, jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích
ve lhůtě stanovené fondem.

11. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady nebo členům dozorčí rady nebo
osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady či člen
dozorčí rady statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.

12. Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

13. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
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