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Grantové řízení 2019/2020
Nadace ADRA vyhlašuje 10. kolo grantového řízení pro období 2019/2020 na podporu odlehčovací péče.
Prostředky k rozdělení: 550 000,- Kč
Oblast podpory:
• Odlehčovací péče poskytovaná pracovníky v sociálních službách, příp. zdravotními pracovníky.
• Dobrovolnictví v oblasti odlehčovací péče.
Cílová skupina: děti, dospělí, senioři.
Kdo může žádat: Nestátní neziskové organizace zaregistrované v České republice minimálně do konce prosince
2016 (nikoliv jejich organizační složky), jež jsou uvedeny v Registru MPSV poskytovatelů sociálních služeb –
odlehčovací péče.
Není určeno pro:
• politické strany a jejich zařízení,
• nadace a nadační fondy,
• rozpočtové a příspěvkové organizace.
Lze žádat na:
• mzdové náklady zdravotnických i sociálních pracovníků v přímé péči, (vč. povinných odvodů),
• materiálové náklady (kancelářské potřeby, pohonné hmoty, odborná literatura atd.),
• nemateriálové náklady a služby (např. cestovné, tisk, školení a pojištění dobrovolníků apod.),
• výdaje vzniklé v období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2020
• více projektů, avšak vždy na základě samostatné žádosti; povinné přílohy lze přiložit pouze jednou.
Nelze žádat na:
• investiční náklady,
• náklady na provoz a vybavení kanceláří, včetně jejich údržby a renovací, které nesouvisejí s podaným
projektem.
Výše nadačního příspěvku:
• minimální výše poskytnutého grantu 30 000 Kč,
• maximální výše poskytnutého grantu 80 000 Kč,
• grant může být poskytnut do maximální výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu,
• 30 % uznatelných nákladů projektu hradí žadatel z vlastních zdrojů nebo má zajištěno spolufinancování
z jiných zdrojů.
Kritéria rozhodující pro posouzení žádosti:
• dosavadní historie žadatele v oblasti odlehčovací péče (výroční zpráva),
• kvalita projektu a jeho provázanost s dalšími aktivitami žadatele.
Organizace grantového řízení:
• Výzva, metodický pokyn a formuláře jsou pro žadatele závazné a nelze je žádným způsobem měnit.
• Žádost o nadační příspěvek je třeba podat do 10. dubna 2019 poštou a elektronicky (blíže metodický
pokyn).
• Jednání grantové komise nadace se uskuteční v květnu 2019.
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Schválení nadačních příspěvků Správní radou Nadace ADRA proběhne v květnu/červnu 2019.
Informace o výsledku budou žadatelům odeslány elektronicky nejpozději v 2. polovině června 2019.
Podpoření žadatelé obdrží do 30. června 2019 poštou Smlouvu o nadačním příspěvku.
Vyúčtování a závěrečnou zprávu je třeba zaslat do 31. července 2020 (blíže metodický pokyn).

Praha, leden 2019

