Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda (Nadace) na podporu sportovních a
kulturních aktivit
Článek I.
Preambule
Zásady vychází ze Statutu Nadace a konkretizují Podmínky pro poskytování
nadačních příspěvků ve Statutu uvedené.

1.

Článek II.
Způsob poskytování nadačních příspěvků
Nadace poskytuje nadační příspěvky především prostřednictvím grantového
programu Nadace, který se vyhlašuje dvakrát do roka, a to v měsíci únoru a
měsíci září, formou veřejného oznámení, umožňující širšímu okruhu třetích
osob žádat o nadační příspěvek za předem stanovených podmínek. Termíny
uzávěrek pro podání žádostí jsou stanoveny zpravidla na 28.2. a 30.9.
příslušného roku a to prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Náchodě,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, s označením "Nadace - granty neotevírat"

2.

Výjimečně lze nadační příspěvek poskytnout i mimo grantový program Nadace
a to v případě, že žadatel nemohl využít možnost přihlásit se do grantového
programu Nadace.

3.

Nadace poskytuje nadační příspěvky rovněž na akce, která sama pořádá.

4.

Z účasti na veřejně vyhlášených programech rozdělování nadačních příspěvků
jsou vyloučeny:
a) fyzické osoby - podnikatelé, podnikající ve stejném oboru, na který žádají
nadační příspěvek
b) právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany, politická
hnutí,
c) členové správní a dozorčí rady Nadace a osoby jim blízké
d) zaměstnanci Nadace a osoby jim blízké

5.

Nadační příspěvek lze poskytnout maximálně do výše 50% celkových nákladů
akce. Ve vyúčtování nadačního příspěvku musí být doloženy náklady
minimálně ve výši dvojnásobku celkově poskytnutého nadačního příspěvku. U
akcí, které Nadace sama pořádá, lze poskytnout nadační příspěvek do výše
100% celkových nákladů akce.

6.

Nadační příspěvek je určen na:
a) sportovní soutěže a turnaje především pro děti a mládež v rámci žadatelů
bydlících nebo sídlících v městě Náchodě
b) činnost občanských sdružení v oblasti sportu v rámci žadatelů bydlících
nebo sídlících v městě Náchodě

c) kulturní akce určené široké veřejnosti v rámci žadatelů z regionu
Náchodska
d) činnost občanských sdružení v oblasti kultury v rámci žadatelů z regionu
Náchodska
e) ocenění významných osobností města Náchoda v oblasti kultury a sportu
7.

Příspěvek se poskytuje pouze na úhradu vlastních nákladů žadatele a to
prostřednictvím smlouvy mezi žadatelem a Nadací, v níž je stanoven účel,
podmínky plnění a způsob vyúčtování. Příspěvek není určen na krytí
investičních a mzdových nákladů žadatele. Užití příspěvku musí být Nadaci
doloženo vyúčtováním a kopiemi daňových dokladů a to do termínu
stanoveného smlouvou. Součástí vyúčtování je zpráva o průběhu a ukončení
projektu. Žadatel, který obdrží příspěvek, jej nesmí převádět na jiné právnické
nebo fyzické osoby vyjma úhrad výdajů spojených s realizací projektu (nájmy,
honoráře, služby, apod.).

8.

Žádost o nadační příspěvek předkládá statutární zástupce právnické osoby
nebo fyzická osoba - pořadatel pouze na předepsaném formuláři, který je k
dispozici na internetových stránkách nebo v sekretariátu Nadace. Poskytnutí
nepravdivých nebo neúplných informací povede k okamžitému vyloučení
žadatele ze schvalovacího procesu.

9.

Přidělení nadačního příspěvku schvaluje správní rada Nadace. Přednostně
budou podporovány akce pro děti a mládež. Na poskytnutí nadačního
příspěvku není právní nárok.

10.

Ze schvalovacího procesu bude vyloučen žadatel, který byl v předcházejících
dvou kalendářních letech příjemcem příspěvku z Nadace a
a) nepředložil v požadovaném termínu řádné vyúčtování
b) tento příspěvek použil v rozporu se smlouvou
c) porušil některé další ujednání smlouvy

11.

O přidělení nebo nepřidělení příspěvku bude žadatel vyrozuměn do 15
pracovních dnů od projednání žádosti ve správní radě Nadace.

12.

Poskytnuté příspěvky mohou být použity pouze na uvedený účel. Příslušné
orgány Nadace jsou oprávněny kontrolovat správnost použití finančních
prostředků. Za neoprávněné použití finančních prostředků lze proti příjemci
postupovat podle platných předpisů.

Tyto Zásady pro poskytování nadačních příspěvků byly schváleny správní radou
Nadace dne 2.11.2016.

