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Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu 

pro grantové řízení z Fondu Kaufland 

pro organizace 

1. Vyhlašovatel grantové řízení z Fondu Kaufland 

Vyhlašovatelem grantového řízení z Fondu Kaufland je Nadační fond Českého rozhlasu, se 

sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 264 19 068, zapsaný v nadačním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 371, zastoupený Ing. Jiřím Jeřábkem (dále 

jen “NF ČRo”) na území celé České republiky. 

2. Účel a základní principy grantového řízení z Fondu Kaufland 

Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt NF ČRo, prostřednictvím kterého NF ČRo 

podporuje těžce zrakově postižené osoby všech věkových kategorií přímo, nebo 

prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby tak, aby 

člověk s těžkým zrakovým postižením mohl směřovat k samostatnosti a seberealizaci ve 

všech etapách svého života. 

NF ČRo vyhlašuje celoročně otevřený Fond Kaufland, ve kterém se rozdělují finanční 

prostředky z veřejné sbírky Světluška (dále jen “Světluška”).  Partnerem Fondu Kaufland je 

společnost Kaufland Česká republika v.o.s. Grantové řízení z Fondu Kaufland (dále jen 

“Fond Kaufland”) se skládá z dlouhodobých grantových programů určených pro 

organizace.  

3. Oblasti podpory z Fondu Kaufland 

Žadatel může předkládat své žádosti do Fondu Kaufland v rámci těchto dlouhodobých 

grantových programů: 

1. Mobilita a sebeobsluha; 

2. Volnočasové aktivity a seberealizace; 

3. Vzdělávání a přístup k informacím; 

4. Zaměstnávání a finanční nezávislost; 

5. Asistivní technologie a kompenzační pomůcky. 
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4. Základní pravidla a průběh čerpání nadačního příspěvku z Fondu 

Kaufland pro organizace 

 

a. Žadatelé mohou podávat žádosti do Fondu Kaufland průběžně po celý rok. 

Třikrát do roka zasedne odborná hodnotící komise, která provede věcné 

hodnocení žádostí a rozhodne o výši finanční podpory. 

b. Žadatel může v rámci Fondu Kaufland podat maximálně dvě žádosti za 

kalendářní rok. Žádosti mohou být podávané v rámci jednoho grantového 

programu. Jednu žádost je možné podat v maximální výši 100 000 Kč. 

c. Žádost je možné podat pouze elektronickou formou. Do formálního hodnocení 

postupují pouze kompletní žádosti podané v řádném termínu. Do věcného 

hodnocení postupují pouze ty žádosti, které vyhověly formálnímu hodnocení. 

d. Hodnotící komise Fondu Kaufland je tvořená třemi členy: 

- zástupce Nadačního fondu Českého rozhlasu; 

- zástupce vedení společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.; 

- zástupce oddělení společenské odpovědnosti společnosti Kaufland 

Česká republika v.o.s. 

e. Povinnosti příjemce podpory se řídí Pravidly a podmínky NF ČRo pro Hlavní 

grantové řízení pro organizace. 

f. Na grantové řízení z Fondu Kaufland se vztahuje povinnost dodržování 

pravidla 80% přímých a 20% nepřímých nákladů v rozpočtu projektu, tj. 

minimálně 80 % nákladů musí mít přímou vazbu na cílovou skupinu projektu. 

Žadatel může žádat na stejný účel projektu, který mu byl schválen v Hlavním 

grantovém řízení. Nesmí ale v žádosti z Fondu Kaufland žádat duplicitně na 

totožné náklady schválené v Hlavním grantovém řízení. V případě schválení 

žádosti má příjemce nadačního příspěvku povinnost předložit Nadačnímu 

fondu Českého rozhlasu Závěrečnou hodnotící zprávu s řádným vyúčtováním a 

to do jednoho kalendářního měsíce od skončení realizace projektu. Jakékoliv 

změny v projektu se řídí Pravidly a podmínkami NF ČRo pro Hlavní grantové 

řízení pro organizace. 

Kontaktní informace 

Jitka Procházková 

Koordinátorka nadačních příspěvku z Fondu Kaufland 

Email: jitka.prochazkova2@rozhlas.cz 

Tato Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z fondu Kaufland pro organizace nabývají účinnosti dne 4. 
12. 2019. 
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