MIMOŘÁDNÁ PODPORA PRO ORGANIZACE K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANNÝCH
POMŮCEK A TESTOVÁNÍ

Účelem mimořádné podpory pro organizace je financování zvýšených provozních výdajů v
souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu sociálních služeb, školských zařízení,
pracovních provozů (chráněné dílny, sociální podniky) i volnočasových aktivit pro osoby se
zrakovým postižením v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Žadatel může získat
tuto mimořádnou podporu ve zrychleném režimu v období od 1. března do 30. dubna
2021.
Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního
fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu
Kaufland pro organizace s těmito výjimkami:
1. Změny oproti pravidlům grantového řízení
- Mimořádná podpora není zahrnuta do dlouhodobých grantových programů
Světlušky, je samostatnou mimořádnou výzvou mimo grantové řízení.
- Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může
žadatel/organizace v průběhu roku podat v kterémkoliv z grantových řízení ze Sbírky
Světluška, tedy Hlavní grantové řízení a Fond Kaufland.
- Žadatel může získat tuto mimořádnou podporu 1x v tomto zrychleném režimu
v období od 1. března do 30. dubna 2021 a čerpat ji do konce roku 2021.
-

Žádosti prochází zrychleným hodnotícím procesem, žadatel se dozví výsledky
nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
Na žádost se nevztahuje pravidlo 80/20, jelikož 100 % uznatelných nákladů projektu
bude spadat do nepřímých nákladů, které jsou vymezené oblastí podpory.
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-

-

V mimořádné podpoře nemohou žádat o podporu regionální zastoupení organizací.
Regionální zastoupení musí žádat pouze přes svou centrální organizaci, která si zajistí
sama na své náklady distribuci ochranných pomůcek. V případě, že se v průběhu roku
objeví potřeba nákupu nových ochranných pomůcek, centrální organizace si může
požádat ve druhém a třetím kole grantového řízení z Fondu Kaufland skrze program
Organizace v nouzi.
Nadační příspěvek bude příjemce vykazovat prostřednictvím zjednodušeného
formuláře Závěrečné vyúčtování mimořádné podpory, který bude dostupný pro
všechny příjemce v uživatelském účtu v aplikaci Granty.

2. Oblast podpory je vymezena POUZE těmito uznatelnými náklady:
– ochranné pomůcky pro pracovníky (respirátory, roušky, obličejové štíty, rukavice);
– ochranné pomůcky pro uživatele sociální služby, žáky a studenty, členy sportovních
oddílů atp. (respirátory, roušky, obličejové štíty, rukavice);
– dezinfekční prostředky;
– pomůcky potřebné k detekci nákazy onemocněním COVID-19 (PCR a antigenní testy,
které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění).

3. Termíny pro podávání žádostí:
Žádost o mimořádnou podporu je nutné zpracovat v aplikaci Granty v období od 1. března
do 30. dubna 2021 (24:00 hodin). Žádosti přijaté po tomto termínu budou zařazené do
běžného grantového řízení z Fondu Kaufland s uzávěrkou příjmu žádostí do 2. kola do 7.
května 2021.
4. Zrychlené posuzování žádostí a vyplácení podpory:
Aby bylo možné žádosti posuzovat ve zrychleném režimu, je nezbytně nutné, aby žadatelé
dodrželi strukturu žádosti viz níže. Pokud tomu tak nebude, bude žádost zařazena do
běžného grantového řízení ze sbírky Světluška v rámci Fondu Kaufland s uzávěrkou příjmu
žádostí do 7. května 2021.
V případě, že žadatel obdržel v posledních dvou kalendářních letech nadační příspěvek od
Nadačního fondu Českého rozhlasu z veřejné sbírky Světluška, k žádosti v aplikaci Granty
přikládá pouze položkový rozpočet a nemusí přikládat žádné dodatečné přílohy. V případě,
že žadatel žádá o podporu poprvé nebo byl příjemcem nadačního příspěvku před rokem
2019, musí doložit položkový rozpočet a další dvě povinné přílohy nutné k formálnímu
hodnocení žádosti a ověření žadatele (viz níže).
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Žádost o podporu je sestavena účelově pro tuto mimořádnou podporu a
zahrnuje následující položky:
Typ žádosti:
Celkové náklady na projekt:

Příspěvek požadovaný od nadačního fondu:

Termín realizace projektu:
Kraj:
Cílová skupina:

Realizace projektu:

Výstupy projektu:
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Žádost do 100 tis. Kč
Žadatel uvede celkové náklady spojené
s nákupem materiálu. Položkově žadatel
rozepíše v rozpočtové tabulce.
Žadatel uvede, o jakou částku žádá.
Položkově žadatel rozepíše v rozpočtové
tabulce.
Nejdříve od 1. 3. 2021 a nejpozději do 31.
12. 2021
Žadatel uvede, pro jakou cílovou skupinu
ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky
a testování pořizuje a specifikuje velikost
cílové skupiny (tj. počet pracovníků, počet
uživatelů/klientů/žáků/studentů/ atp.)
Žadatel uvede:
- při
jakých
činnostech
bude
nakoupený materiál a pomůcky
používat
- co a v jakém počtu bude nakupovat
a počet zdůvodní.
Např. respirátory pro 10 zaměstnanců, kteří
navštěvují klienty terénní sociální služby 1 x
měsíčně a každý zaměstnanec pracuje s 10
klienty. Celkem tedy potřebujeme 100
respirátorů na měsíc, tj. 1 000 respirátorů
pro všechny zaměstnance celkem. Jako
rezervu pak 5 respirátorů pro každého
klienta služby k zajištění bezpečnosti
pracovníků, tedy celkem 50 respirátorů pro
klienty. Celkem 1 050 respirátorů
Žadatel uvede pouze:
– Počet podpořených osob celkem

–
Realizační tým:
Povinné přílohy žádosti.

Objem nakupovaného materiálu celkem

Žadatel uvede jméno osoby odpovědné za
distribuci ochranných pomůcek v organizaci
- Položkový rozpočet
- Žadatelé, kteří neobdrželi podporu od
Nadačního fondu Českého rozhlasu
v letech 2019 až 2021, doloží:
o Doklad o právní subjektivitě
žadatele
o Doklad o vedení bankovního účtu
o Doklad o registraci sociální
služby (v rámci které chce
žadatel
ochranné
pomůcky
používat) - týká se pouze
poskytovatelů soc. služeb
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