
 

 

 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA SPORTU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH Z FONDU KAUFLAND 

 

Účelem této mimořádné výzvy je umožnit restart organizovaného sportu zrakově postižených sportovců po 

dlouhé nucené pauze způsobené pandemií koronaviru a podpořit vrcholový i výkonnostní sport zrakově 

postižených s cílem zvýšit počet českých zrakově postižených sportovců na vrcholných sportovních akcích. 

 

 
foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas 

 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA SPORTOVNÍCH KLUBŮ, ODDÍLŮ, TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A DALŠÍCH 

SPORTVNÍCH ORGANIZACÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

 

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 z Fondu Kaufland: 

 Mimořádná podpora není zahrnuta do dlouhodobých grantových programů Fondu Kaufland, je 

samostatnou mimořádnou výzvou.  

 Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může žadatel/organizace v 

průběhu roku podat v kterémkoliv z grantových řízení ze Sbírky Světluška. 

 Maximální požadovaná výše nadačního příspěvku na 1 žádost je 500 tis. Kč 

 Schválený nadační příspěvek nad 100 tis. Kč bude vyplácen příjemci ve dvou splátkách. Vyplacení 

druhé splátky nadačního příspěvku je podmíněno schválením Průběžné hodnotící zprávy a řídí se 

Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro 

organizace (čl. 10 Průběžné a závěrečné hodnotící zprávy). 

 Žadatel může podat pouze jednu projektovou žádost v tomto mimořádném grantovém řízení v 

období od 13. října až do 31. října 2021. 

 Termín realizace projektu může začít nejdříve datem podání žádosti, nejpozději lze nadační 

příspěvek čerpat do konce roku 2022. 

 Oprávněnými žadateli v této mimořádné grantové výzvě jsou:  



 

 

o Sportovní kluby a tělovýchovné či tělocvičné jednoty, tedy sportovní organizace, které 

působící regionálně (nikoliv celostátně) v některém ze sportovních odvětví pro zrakově 

postižené sportovce, jejíž činnost je zaměřena na podporu pravidelné sportovní činnosti, 

především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek. Sportovní klub je 

zpravidla zaměřen na jedno sportovní odvětví, tělovýchovné či tělocvičné jednoty se 

zpravidla skládají z více oddílů, které se zaměřují na různá sportovní odvětví. 

 Mimořádná grantová výzva není určena pro sportovní organizace s celostátní působností, které 

sdružují další sportovní organizace. 

 

2. Oblasti podpory  grantového řízení pro oblast organizovaných individuálních i kolektivních 

sportů zrakově postižených: 

 pronájmy sportovišť na jednorázové akce či pravidelnou tréninkovou přípravu; 

 náklady spojené s účastí na národních nebo mezinárodních soutěžích; 

 pořádání tuzemských i mezinárodních turnajů, závodů nebo soutěží;  

 speciální sportovní vybavení; 

 osobní náklady na zaměstnance podílející se na sportovní činnosti; 

 náklady na trenérské služby a zdravotní služby (vyjma těch, které jsou hrazené z VP); 

 cestovné, startovné a náklady na dopravu přímo související se sportovní činností; 

 náklady na ubytování a stravování přímo související se sportovní činností; 

 vybavení drobným hmotným a nehmotným majetkem přímo souvisejícím se sportovní činností; 

 zvyšování kvalifikace a odborné vzdělávání v ČR nebo v zahraničí (např. trenéři, instruktoři sportů, 

rozhodčí) 

 

3. Termíny pro podávání žádostí: 

Žádost o mimořádnou podporu je nutné zpracovat v aplikaci Granty v období od 13. října do 31. října 2021 (24:00 

hodin).  

 

 Harmonogram mimořádné podpory 

Příjem a konzultace žádostí 13. – 31. října 2021 

Formální hodnocení žádostí 1. – 8. listopadu 2021 

Věcné hodnocení žádostí 8. – 17. listopadu 2021 

Vyhlášení výsledků, podpisy smluv Od 29. listopadu 2021 

 

V Praze dne 13. října 2021 

Mgr. Gabriela Drastichová  

ředitelka NF ČRo  

 

  



 

 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA REPREZENTANTŮ ČR A VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ, KTEŘÍ SE K 

REPREZENTACI PŘIPRAVUJÍ V INDIVIDUÁLNÍCH SPORTECH ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

 

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu 

pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška. Nadační příspěvky jednotlivcům budou 

vyplácené ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu Kaufland. Tato mimořádná podpora je určena pro 

organizované sportovce v individuálních sportech.  

 

1. Změny oproti pravidlům grantového řízení: 

 V této mimořádné grantové výzvě mohou žádat pouze stávající reprezentanti ČR s těžkým 

zrakovým postižením a výkonnostní a vrcholoví sportovci, kteří se k reprezentaci připravují. 

 Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může žadatel podat za jeden 

kalendářní rok.  

 Žadatel může podat pouze jednu žádost v tomto mimořádném grantovém řízení v období od 13. 

října až do 31. října 2021. 

 Žadatel dokládá k žádosti reprezentační smlouvu platnou na dobu, na kterou požaduje příspěvek. 

Pokud žadatel nemá reprezentační smlouvu na příští rok, může ji doručit dodatečně. Vyplacení 

nadačního příspěvku v tomto případě proběhne po doložení reprezentační smlouvy. Výkonnostní 

a vrcholoví sportovci se zrakovým postižením, kteří se k reprezentaci připravují, dokládají k 

žádosti splnění limitů na Mistrovství Evropy nebo kvalifikaci na Evropské hry handicapované 

mládeže. 

 Termín realizace projektu může začít nejdříve datem podání žádosti, nejpozději lze nadační 

příspěvek čerpat do konce roku 2022. Žádost o nadační příspěvek NELZE předložit zpětně. 

 

2. Oblast podpory: 

 pořízení sportovních pomůcek a vybavení; 

 tréninky, příprava na národní i mezinárodní soutěže, závody apod.;  

 účast na národních i mezinárodních soutěžích, závodech apod.; 

 náklady na trenérské služby a zdravotní služby (vyjma těch, které jsou hrazené z VP); 

 cestovné, startovné a náklady na dopravu přímo související se sportovní činností; 

 náklady na ubytování a stravování přímo související se sportovní činností. 

 

3. Termíny pro podávání žádostí: 

Žádost o mimořádnou podporu lze podat v aplikaci Granty do 31. října 2021 (24:00 hodin) nebo zaslat žádost i 

se všemi přílohami poštou. Datum podání zásilky k přepravě může být nejpozději 31. 10. 2021. 

 

 

Harmonogram mimořádné podpory 

Příjem a konzultace žádostí 13. – 31. října 2021 

Formální hodnocení žádostí 1. – 8. listopadu 2021 

Věcné hodnocení žádostí 8. – 17. listopadu 2021 



 

 

Vyhlášení výsledků, podpisy smluv Od 29. listopadu 2021 

 

V Praze dne 13. října 2021 

 

 

Mgr. Gabriela Drastichová  

ředitelka NF ČRo  

 


