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Podmínky grantového řízení Podpora regionů  
 
 

 Zaměření grantového řízení    
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. 
Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, 
osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.  
 
V grantovém řízení Podpora regionů nepodávejte žádost o: 

 
a) podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a 

víceúčelových hřišť - pro tyto žádosti je určeno grantové řízení Oranžové hřiště 
b) podporu výuky fyziky a technických předmětů na základních, základních speciálních, 

středních, a vyšších odborných školách  - pro tyto žádosti je určeno grantové řízení 
Oranžová učebna 

c) podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na základních, 
základních speciálních, středních, a vyšších odborných školách - pro tyto žádosti je 
určeno grantové řízení Oranžové schody 
 

 Žadatel 
Všechny právnické osoby  
 

 Způsob podání Žádosti o nadační příspěvek  
Podat žádost lze výhradně vyplněním a odesláním webového formuláře, dostupného na 
www.nadacecez.cz. Písemné ani jinak zaslané žádosti nelze do grantového řízení zařadit.   
 

 Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.  
 

 Termín vyhlášení 
Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené 
podmínky a jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou 
předloženy správní radě nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. 
 

 Termín čerpání 
Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to 
nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti. 
 

 Výsledek grantového řízení 
Všichni žadatelé budou o stavu vyřízení své žádosti informováni: 
 

a) Odeslání žádosti do systému Nadace ČEZ bude potvrzeno e-mailem. 
Aktuální stav vyřízení žádosti může žadatel sledovat přímo ve formuláři Žádost o 
nadační příspěvek. K opakovanému přihlášení do žádosti slouží klíč, který žadatel 
získal při prvním vstupu do webového formuláře žádosti. 

http://www.nadacecez.cz/
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b) O rozhodnutí správní rady bude žadatel informován e-mailem nejpozději 14 dnů po 
jejím zasedání. 

 
Úspěšní žadatelé (schválené žádosti) budou v příslušném e-mailu vyzváni k doručení 
uvedených dokumentů v listinné podobě: 
 

a) Vytištěná Žádost o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce 
b) Doklad o jmenování/volbě statutárního zástupce – úředně ověřená kopie 
c) Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu – úředně ověřená kopie 
d) Doklad o registraci (stanovy, zřizovací listina apod.) – kopie  
e) Doklad o přidělení IČ (ČSÚ, Registr osob) – (u subjektů registrovaných v Obchodním 

rejstříku lze nahradit výpisem z Obchodního rejstříku) 
f) Souhlas s přijetím nadačního příspěvku, včetně výslovného uvedení, zda jde majetek 

do vlastnictví organizace nebo zřizovatele (platí pouze pro příspěvkové organizace) 
nebo doložit, že organizace je oprávněna přijmout nadační příspěvek bez souhlasu 
zřizovatele 

g) Dodatek k žádosti o nadační příspěvek včetně upraveného rozpočtu (platí pouze 
v případech, kdy správní rada schválí příspěvek nižší než požadovaný) 

 
Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku. 
 
Nepovinný dokument 

h) Výroční zpráva / Závěrka za minulé období či jiný dokument o činnosti 
 
 
 


