Nadační fond Ještěřice
se sídlem: Čs. armády 921/77, 358 01 Kraslice
IČO: 034 37 809
jednající:
Bc. Miluše Merklová, předseda správní rady
Mgr. Andrea Krýzlová, místopředseda správní rady
tel.: 774 279 077; 776 118 674
e-mail: nj.jesterice@gmail.com

Výzva č. 8/2018
Správní rada Nadačního fondu Ještěřice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu
v souladu s Čl. IV a V STATUTU Nadačního fondu Ještěřice

Oblast podpory:

Fond:
Doba platnosti:
Příjemce:

Další informace:

Podpora postižených a sociálně či zdravotně znevýhodněných fyzických
osob a jejich rodin z Karlovarského kraje, které potřebují speciální
zdravotní nebo sociální služby.
Nadační fond Ještěřice
23. září 2018 – 23. října 2018
- fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji, a to osoby
svéprávné
- fyzické osoby oprávněné k podnikání s místem podnikání v Karlovarském
kraji
- právnické osoby se sídlem a místem výkonu činnosti v Karlovarském kraji
- blíže viz podmínky výzvy
www.nadacni-fond-jesterice.cz

Podmínky výzvy:
1) Cílovou skupinou podpory dle této výzvy jsou:
a) postižené a sociálně či zdravotně znevýhodněné fyzické osoby a jejich rodiny, které potřebují
speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá, popř. státní příspěvek není
dostačující,
b) právnické osoby podílející se na pomoci osobám uvedeným výše v bodě a).
2) Cílem výzvy je zkvalitnit zdravotní a sociální pomoc cílové skupiny.
3) Podpora musí být v souladu s vyhlášenou oblastí podpory a její plnění musí být uskutečněno
v období 1. září 2018 až 28. února 2019.
4) Podpora bude vyplácena formou finančního příspěvku do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
o poskytnutí příspěvku.
5) Náležitosti a příjem žádostí:
a) Žádost o podporu na základě této výzvy se podává na předepsaném formuláři, který je
přílohou této výzvy, spolu s požadovanými přílohami, kterými jsou:
- u žadatelů fyzických osob kopie občanského průkazu žadatele; u žadatelů fyzických
osob oprávněných k podnikání kopie živnostenského listu; u žadatelů právnických
osob kopie výpisu z veřejného rejstříku
- kopie dokumentů potřebných k prokázání naplnění oblasti podpory (dle uvážení
žadatele)
b) Žádost se zasílá v jednom originále v listinné podobě na adresu sídla Nadačního fondu
Ještěřice, která je uvedena v záhlaví této výzvy.
c) Do hodnocení budou zahrnuty žádosti obdržené do 23. října 2018 včetně.
d) V průběhu hodnocení žádostí si Nadační fond Ještěřice vymiňuje právo požadovat po žadateli
další doklady potřebné k prokázání naplnění oblasti podpory.
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6) O rozdělení finančních příspěvků rozhoduje správní rada Nadačního fondu Ještěřice dle Čl. XII
STATUTU Nadačního fondu Ještěřice.
7) Na příspěvek z Nadačního fondu Ještěřice není právní nárok.
8) O vyhodnocení žádosti bude žadatel vyrozuměn do 23. listopadu 2018.
9) O poskytnutém příspěvku bude mezi žadatelem a Nadačním fondem Ještěřice uzavřena smlouva
se všemi právními náležitostmi.
10) Ten, komu bude podpora z Nadačního fondu Ještěřice poskytnuta, musí strpět případný mediální
zájem týkající se činnosti Nadačního fondu Ještěřice, a to po předchozí domluvě se správní radou
Nadačního fondu Ještěřice.
11) Žadatel, který obdrží od Nadačního fondu Ještěřice finanční příspěvek, musí jeho správné použití
doložit formou závěrečného vyúčtování na formulářích zveřejněných na webových stránkách
Nadačního fondu Ještěřice, a to v termínu do 15. března 2019.
12) Nevyužitý nebo nesprávně použitý finanční příspěvek, a to i jeho část, bude vrácen Nadačnímu
fondu Ještěřice v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutém příspěvku.
Přílohy výzvy:
1. Formulář žádosti
2. Formulář závěrečného vyúčtování

V Kraslicích dne 23. 9. 2018

.……………………………………
Mgr. Miluše Merklová, v. r.
předseda správní rady Nadačního fondu Ještěřice

.….…………………………………
Mgr. Andrea Krýzlová, v. r.
místopředseda správní rady Nadačního fondu Ještěřice

